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VOORWOORD
Beste stadsgenoten
Wij stellen u onze nieuwste infogids van Tielt voor, een praktische uitgave waarmee we u graag begeleiden in uw
zoektocht naar informatie over onze stad.
Tielt is een stad waar het goed is om te leven, te wonen, te werken én te ondernemen en waar u kunt proeven
van een enorm bloeiend vrijetijdsaanbod. Al deze aspecten vindt u terug in deze infogids.
Meer uitgebreide informatie vindt u op www.tielt.be. Wenst u op de hoogte gehouden te worden, schrijf u via
deze site dan in op onze digitale nieuwsbrief. We informeren u verder maandelijks via het Stadsmagazine Op de
Hoogte. Daarnaast vindt u ons ook op Facebook (Facebook/StadTielt) en Twitter (@StadTielt).
Heeft u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met de medewerkers van de diverse diensten. Samen bou
wen we verder aan een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle Tieltenaren!

Hartelijke groet
Els De Rammelaere
Burgemeester, namens het Schepencollege

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever:
Stadsbestuur Tielt
Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding:
Inforegio / Uitgeverij PUBLItouch bvba, Stichelweg 11, 3360 KorbeekLo
T 016 25 50 43  www.inforegio.be
In opdracht van het stadsbestuur van Tielt
www.tielt.be

2

ALGEMENE INFO
In het hart van Vlaanderen, in het midden van de
driehoek Brugge, Gent en Kortrijk, is Tielt gelegen.
Tielt (6851 ha) bestaat uit de vroegere stad Tielt (3464
ha) en de gemeenten Aarsele (1510 ha), Kanegem
(1084 ha) en Schuiferskapelle (793 ha), die sinds de
fusies van gemeenten op 1 januari 1977 de stad Tielt
vormen.
Op 31 december 2016 bedroeg het inwonersaantal
20.296. De verdeling per deelgemeente zag er als
volgt uit: Tielt 15.091, Aarsele 2.968, Kanegem 1.150
en Schuiferskapelle 1.087 inwoners.
De stad grenst aan de gemeenten Wingene, Ruiselede,
Aalter, Deinze, Dentergem, Oostrozebeke, Meulebeke
en
De stad beschikt over een uitgebreid wegennet,
dat bestaat uit 310 km gemeentewegen en 30 km
gewestwegen, samen 340 km. Er zijn verschillende
mogelijkheden om Tielt te bereiken:
• verkeer van autosnelweg E 17 (Antwerpen - Gent Kortrijk):
Waregem en Deinze
• verkeer van autosnelweg A 17 (Doornik - Kortrijk Brugge):
Lichtervelde en Ardooie
• verkeer van autosnelweg E 40 (Brussel - Oostende):
afrit Aalter.

Tielt is oﬃcieel verbroederd met Gross-Gerau in
Duitsland, Bruneck/Brunico in Italië, Brignoles in
Frankrijk en Szamotuly in Polen. Om de twee jaar vinden
in één van de vijf zustersteden Europafeesten plaats,
die telkens gevierd worden in aanwezigheid van oﬃciële
delegaes uit elke zusterstad en talrijke gastgroepen.
Om de en jaar komen de Europafeesten dus naar onze stad.
Onze stad viert elk jaar haar eigen Tieltse Europafeesten.
Op zoek naar de meest actuele informae over de
stad Tielt? Surf naar
Daarnaast vind je ons ook op Facebook
(Facebook/StadTielt) en Twier (@StadTielt).
Geen computer of internet thuis? Geen nood, in de
bibliotheek zijn er computers beschikbaar waar je
kan surfen. Bovendien is de bib een hotspot:
beschik je over een laptop, vraag dan jouw dagcode
aan de balie van de bib en je kan zo de digitale
snelweg op! Ook op de Markt, in de Kortrijk- en
Bruggestraat en in diverse openbare gebouwen
kan je gebruik maken van gras wiﬁ.

Tielt ligt op de spoorlijn Gent - De Panne
en hee busverbindingen naar Roeselare, Brugge
en Kortrijk.

www.tielt.be
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onze stad
5

Het stadsbestuur realiseert taken van algemeen belang.
De bestuursorganen doen hiervoor beroep op de
stadsdiensten. We stellen ze graag voor.

stadsgids stad tielt 2017-2018
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BESTUURSORGANEN
het schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen omvat de burgemeester en de schepenen. Het college wordt gekozen
uit de gemeenteraadsleden. Dit orgaan hee een beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taak. Binnen het college
wordt een taakverdeling afgesproken: de bevoegdheden van de schepenen. Het college vergadert wekelijks in het
stadhuis. De vergaderingen zijn niet openbaar. Wens je de schepenen te spreken? Maak dan best een afspraak of
ga langs op hun spreekuur.

 
     
(N-VA / Open Vld)
Steenstraat 30, Tielt
M 0475 32 78 03

Kantoor stadhuis: Markt 13, Tielt - T 051 42 81 11
Bevoegdheden: Algemeen bestuur en
veiligheid,
en
Dit omvat onder meer
secretariaat,
en
diensten, personeelsdienst en vorming, archief,
dienstverlening,
gemeentelijk wijkoverleg,
en
juridische zaken, externe
en samenwerking, burgerlijke stand, klachtenbehandeling, kerkfabrieken,
brandweer, gemeentelijke
en
Spreekuur: Op vrijdag van 10u30 tot 12u00 (vanaf 1 september 2017) of op afspraak in het stadhuis
Tijdens schoolvakanes enkel op afspraak

   
     
De stadssecretaris leidt en coördineert de stadsdiensten. Hij woont de vergaderingen
van het college en de gemeenteraad bij en stelt het verslag ervan op.
Kantoor stadhuis: Markt 13, Tielt - T 051 42 82 00
secretaris@elt.be

www.tielt.be
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(sp.a Groen)

   
  
(Iedereen Tielt)

Hoogstraat 34, Tielt
M 0478 20 28 39

Oude
82, Tielt
M 0479 56 08 38

Kantoor stadhuis: Markt 13,
Tielt - T 051 42 82 02
Bevoegdheden: Woonbeleid en sociale
ruimtelijke ordening en stedenbouw
(hierbij inbegrepen ruimtelijke planning en
gebiedsontwikkeling), milieuvergunningen,
energieloket (hierbij inbegrepen nutsvoorzieningen
naar de consument gericht), sport,
evenementenproject ‘Herdenking WO I’
Spreekuur: Op afspraak

   
   
(N-VA / Open Vld)
Deinsesteenweg 126, Tielt
M 0476 44 51 59
Kantoor stadhuis: Markt 13,
Tielt - T 051 42 82 03
Bevoegdheden: Beheer van het gemeentelijk
patrimonium en infrastructuur, opvolgen openbare
werken, nutsleidingen (water, elektriciteit, gas,
telefoon, ICT…), rioleringen, land- en tuinbouw
(inclusief milieuitems zoals erosiebestrijding,
bermbeheer, waterlopenbeheer,
landschaps- en bodembeheer,
en duurzame landbouw), projectcoördinator
‘Stadsvernieuwingsproject Collegesite’
Spreekuur: Tweede zaterdag van de maand van 9u30
tot 10u30 in het stadhuis of op afspraak

   
  
(sp.a Groen)
Kantoor stadhuis:
Markt 13, Tielt
T 051 42 82 04
Bevoegdheden: Verkeer en
mobiliteit, cultuur, academies, bibliotheek, erfgoed,
Noord-Zuid, kinderopvang, sociale zaken,
en
gelijke kansen, ouderenbeleid, armoedebestrijding
Spreekuur: Eerste en derde donderdag van de maand
van 11u00 tot 12u00 in het stadhuis en andere dagen
op afspraak
www.tielt.be

Kantoor stadhuis: Markt 13,
Tielt - T 051 42 82 05
Bevoegdheden: Ondernemen (hierbij inbegrepen
lokale economie, middenstand en kmo), markten en
foren, toerisme, evenementen en feestelijkheden,
onderwijs, jumelages
Spreekuur: Op afspraak

   
  
(sp.a Groen)
Deinsesteenweg 176, Tielt
T 051 63 58 15
M 0478 61 47 71
Kantoor stadhuis:
Markt 13, Tielt - T 051 42 82 06
Bevoegdheden: Jeugd, werkgelegenheid,
vrijwilligerswerk, natuur en milieu, groenonderhoud,
openbaar groen, bebloeming, begraafplaatsen
Spreekuur: Op afspraak

   
 - 
    
(Iedereen Tielt)
De
van de OCMWraad is eveneens lid van het
schepencollege.
45, Tielt - T 051 43 38 39
M 0498 48 81 98
Kantoor
centrum OCMW: Deken
Darraslaan 17, Tielt - T 051 42 79 10
Spreekuur: Op afspraak
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de gemeenteraad

De Tieltse gemeenteraad bestaat uit vijfentwing (vanaf 2019: 27) gemeenteraadsleden die om de zes jaar
jdens de gemeenteraadsverkiezingen rechtstreeks verkozen worden door de inwoners van Tielt. De voorzier
van het OCMW maakt deel uit van de raad met raadgevende stem, wat het totaal aantal leden op zesentwing
(vanaf 2019: 28) brengt. Op 2 januari 2013 werd de gemeenteraad voor de legislatuur 2013-2018 geïnstalleerd.
De vijfentwing stemgerechgde zetels in de Tieltse gemeenteraad zijn als volgt verdeeld:
de frace N-VA/Open Vld telt zeven leden, de frace sp.a Groen zes en de frace CD&V twaalf.
Er zijn veeren mannen en elf vrouwen. De raad stelde burgemeester Els De Rammelaere aan als voorzier.
De gemeenteraad hee de taak het beleid van de stad te bepalen.
Maandelijks vergadert de gemeenteraad in het stadhuis. De vergaderingen zijn in regel openbaar, behalve als het
bv. aangelegenheden betre die de persoonlijke levenssfeer raken.
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 :
L      
          :
Els De Rammelaere
(N-VA / Open Vld)
Steenstraat 30, Tielt
M 0475 32 78 03
els.derammelaere@elt.be
Burgemeester

Guido Mehuys
(sp.a Groen)
Grote Hulststraat 49, Tielt
T 051 42 79 10

Simon Bekaert
(sp.a Groen)
Hoogstraat 34, Tielt
M 0478 20 28 39

Grietje Goossens
(N-VA / Open Vld)
Oude
82, Tielt
M 0479 56 08 38

Schepen

Schepen

Veerle Vervaeke
(N-VA / Open Vld)
Deinsesteenweg 126, Tielt
M 0476 44 51 59

Robben Huyghelier
(sp.a Groen)
Deinsesteenweg 176, Tielt
T 051 63 58 15 - M 0478 61 47 71

Schepen

Schepen

O       

Schepen

:

Luc Vannieuwenhuyze
(CD&V)
Bruggestraat 22, Tielt
T 051 40 25 59 - M 0494 90 91 02
luc.vannieuwenhuyze@west-vlaanderen.be
Lieve Verheye-Vandevelde
(CD&V)
A. De Vlamyncklaan 20, Tielt
T 051 40 24 38 - M 0473 46 32 61
lievevdvelde44@gmail.com

De Poorter-Dehaemers
(CD&V)
Ter Kouter 27, Tielt
T 051 63 60 79 - M 0497 45 82 22

Roos Bovijn-Tack
(CD&V)
Nagelstraat 16, Tielt
T 051 68 96 18 - M 0472 75 25 97
roos.tack@molenland.be

www.tielt.be

Vic Verbrugge
(sp.a Groen)
Holdestraat 18, Tielt
T 051 69 59 08 - M 0478 66 42 85
vic.verbrugge@telenet.be

Joris Vande Vyvere
(CD&V)
Bosakkerstraat 69, Tielt
T 051 40 04 69 - M 0497 88 08 51
joris.vandevyvere@telenet.be

Joris
(CD&V)
Pontweg 32, Tielt
M 0473 86 03 80

Klaas
(CD&V)
Kronkelbeekstraat 1,Tielt
M 0473 83 62 26
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Hedwig Verdoodt
(CD&V)
Hollandlaan 16, Tielt
M 0496 36 86 76
hedwig.verdoodt@skynet.be

Mia Callewaert
(N-VA / Open Vld)
Jozef Baertstraat 25, Tielt
T 051 40 81 38 - M 0477 37 68 73
eggern-callewaert@hotmail.com

Vincent
(CD&V)
Holdestraat 31, Tielt
T 051 40 17 89 - M 0497 26 25 60

Margot Baekelandt
(sp.a Groen)
Kleine Weg 8, Tielt
T 051 40 50 57 - M 0479 64 35 81
baekelandt.margot@skynet.be

Roza Spiessens-Dedeurwaerder
(CD&V)
Gross-Geraulaan 8, Tielt
T 051 40 45 51 - M 0474 57 84 79
roza.dedeurwaerder@skynet.be

Patrick Wauters
(N-VA / Open Vld)

Christophe Capoen

John Van Hollebeke

(CD&V)

(sp.a Groen)

Gross-Geraulaan 24, Tielt
M 0473 57 14 08
info@christophecapoen.be

Papenholwegel 7, Tielt
T 051 40 27 73 - M 0473 85 18 70
john.vanhollebeke@skynet.be

Henk Mauws
(N-VA / Open Vld)

Joke
(N-VA / Open Vld)
Oude
56, Tielt
M 0472 75 95 35

Holdestraat 58, Tielt
T 051 40 68 70 - M 0498 58 49 40
henk.mauws@telenet.be

Hilde Decoene
(CD&V)
Grote Hulststraat 43, Tielt
T 051 40 13 90 - M 0494 15 91 38
hilde_decoene@telenet.be

Vinktstraat 96, Tielt
M 0473 54 08 05
wauters.patrick@telenet.be

GEMEENTERAADSLID MET RAADGEVENDE STEM
Pascale Baert
(N-VA / Open Vld) - OCMW VOORZITTER
45, Tielt
T 051 43 38 39 - M 0498 48 81 98
Schepen
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gemeenteraadscommissies
De commissies zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De raadscommissies hebben als taak het voorbereiden
van de besprekingen in de
het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen
over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering
wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds personeelsleden, deskundigen, belanghebbenden of leden
van het schepencollege horen. In Tielt zijn de volgende drie gemeenteraadscommissies
• De gemeenteraadscommissie Financiën en Algemeen Bestuur
Is onder meer bevoegd voor
en budget, veiligheid, secretariaat, personeelsdienst en vorming,
archief,
dienstverlening, gemeentelijk wijkoverleg,
en
juridische zaken, externe
en samenwerking, burgerlijke stand, erediensten,
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente
• De gemeenteraadscommissie Infrastructuur en Economie
Is onder meer bevoegd voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, woonbeleid, sociale
patrimonium, infrastructuur, lokale economie, groenonderhoud, openbare werken, land- en tuinbouw,
milieu, rioleringen en nutsvoorzieningen,
onderwijsbeleid, huisvuil, energieloket,
werkgelegenheid, begraafplaatsen
• De gemeenteraadscommissie Socio-Culturele Materies
Is onder meer bevoegd voor jeugd, sport, academies, cultuur, bibliotheek, toerisme en evenementen,
kinderopvang, sociale bijstand, sociale economie, erfgoed, noord-zuid, jumelages

www.tielt.be
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adviesraden

     

Adviesraden en overlegstructuren hebben als taak de
stad op een
en
wijze te adviseren. Een overzicht van de Tieltse
adviesraden vind je onderstaand.

Simon Lievens
Driesstraat 39, Tielt
simon12363@hotmail.com
Secretaris: Sophie Vanthournout
p/a Gen. Maczekplein 7, Tielt -

      
      
   (GECORO)
Peter Merckx - p/a stadhuis Tielt,
Markt 13, Tielt
Secretaris: Vera Lampo - Markt 13, Tielt
T 051 42 81 40 -



    

Secretaris: Lincy Tyncke - Belgiëlaan 2, Tielt
T 051 42 81 40 - tanneke@elt.be

   
Pascale Baert T 051 43 38 39 - M 0498 48 81 98

45, Tielt

Secretaris: Dorien
Debruyne
Deken Darraslaan 60, Tielt
T 051 40 90 52 - sociaalhuis@ocmwelt.be

 - 
Joris Cools - Kasteelstraat 167, Tielt
T 051 40 62 24 - joppecools@gmail.com
Secretaris: Lindy Vandromme - Markt 13, Tielt
T 051 42 81 49 -


   
     
Erwin Blondeel - Steenstraat 39, Tielt
T 051 40 31 17 - M 0476 62 39 40
Secretaris: Rik Demoen, Sint-Michielstraat 9, Tielt
T 051 42 82 20 -


   
    
Patrik Rebry - Beernegemstraat 34, Tielt
T 051 40 86 07 - patrik.rebry@outlook.be
Secretaris: Ann Stul - Lakenmarkt 9, Tielt
T 051 42 82 10 - bibliotheek@elt.be



   

 -  

Veerle Vervaeke
Deinsesteenweg 126, Tielt
M 0476 44 51 59 - veerle.vervaeke@elt.be
Secretaris: Iris Clabout - Markt 13, Tielt
T 051 42 81 20 -

     
Bert Coene - Leo D’Hulsterlaan 20, Tielt
M 0477 71 06 91 - bert.coene@hotmail.com
Secretaris: Jan De Craemer - Markt 13, Tielt
T 051 42 81 50 -

    

   

Wim Popelier - Jozef Baertstraat 8, Tielt
T 051 40 33 13 - wim.popelier@molenland.be
Secretaris: Rudi Ailliet - Oude
2, Tielt
T 051 40 37 29 - rudi2art@gmail.com

     
Hans Verkest - Tramstraat 28, Tielt
T 051 40 20 03 - M 0498 10 04 43
hansverkest@hotmail.com
Secretaris : Stefan Dossche - M. Huysstraat 14, Tielt
T 051 40 27 90 - M 0494 27 40 63
stefan.dossche@molenland.be

   



: Roger Galle - Mgr. Van Hovestraat 10, Tielt
T 051 40 41 27 - rogergalle@skynet.be
Secretaris: Dorien
Debruyne
Deken Darraslaan 60, Tielt
T 051 40 90 52 - sociaalhuis@ocmwelt.be

 
Guido Mehuys - Grote Hulststraat 49, Tielt
T 051 40 21 31 Secretaris: Jurgen Roose - Markt 13, Tielt
T 051 42 81 40 -

    

Tack
Wingensesteenweg 6, Tielt
T 051 65 67 82 11

stadsgids stad tielt 2017-2018

MANAGEMENTTEAM
De taken van het managemeneam zijn decretaal vastgelegd. Het ondersteunt de coördinae van de
gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluae.
Het managemeneam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisae en de werking van
de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicae. Daarnaast worden een aantal organisatorische
en beleidsmage taken uitgevoerd in overleg met het managemeneam.
Momenteel bestaat het managemeneam van de stad Tielt uit:

Hendrik Vandenbruwane, stadssecretaris
T 051 42 82 00 - secretaris@elt.be
De stadssecretaris is het hoofd van het personeel en verzorgt de coördinae tussen de verschillende diensten.
Hij bereidt de dossiers van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen voor en adviseert
hierover. Hij notuleert ook de verslagen van de zingen van het schepencollege en de gemeenteraad en ziet toe
op de uitvoering van de genomen besluiten door de gemeentelijke diensten. Hij is de manager van de stad
en is voorzier van het managemeneam.

Maarten Compernolle, financieel beheerder
T 051 42 81 61 De
beheerder leidt en coördineert de Financiële Dienst. Tot het takenpakket van de
beheerder behoren onder meer het voeren van de boekhouding en verzorgen van de
het thesauriebeheer en het debiteurenbeheer.

beleidsadvisering,

Gudrun Dupont, beleids- en managementondersteuning
T 051 42 81 24 De
stafmedewerkster volgt onder meer de juridische
binnen het gemeentelijke kader
op en verzorgt de
van de algemene
Ze rapporteert en informeert de stadssecretaris
over alle
aangelegenheden in de stad.

www.tielt.be

12

STADSDIENSTEN
Stadhuis, Markt 13, Tielt
T 051 42 81 11 - F 051 40 51 89

Facebook/StadTielt
@StadTielt
In het stadhuis speelt het
de centrale
zijn er
en schepenen vinden er plaats.

leven van het stadsbestuur zich af. De verschillende stadsdiensten van
en de
van de gemeenteraad en het college van burgemeester

Maandag: 9u00 - 12u00
Dinsdag: 9u00 - 12u00 en 14u00 - 17u00
Woensdag: 9u00 - 12u00 en 14u00 - 17u00
Donderdag: 9u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
Vrijdag: 9u00 - 12u00
Zaterdag: 9u00 - 11u30 (enkel Burgerzaken en Onthaalbalie)
Zondag: gesloten
En op afspraak

www.tielt.be
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onthaalbalie

omgevingsloket

Markt 13, Tielt
T 051 42 81 11 - onthaal@elt.be

Markt 13, Tielt
T 051 42 81 40 - technischedienst@elt.be

• Onthaal centrale stadsdiensten
• Algemene
•
info o.m. verkoop wandel- en
•

socio-culturele infrastructuur
Een overzicht van deze infrastructuur vind je
onder de rubriek 'Vrije jd / Ontspannen'

• Verkoop cadeaubon
Meer duiding hierover vind je onder de
rubriek 'Vrije jd / Ontspannen'

burgerzaken
   
Markt 13, Tielt
T 051 42 81 30 - burgerlijkestand@elt.be
• Aangie van geboorte, erkenning, huwelijk,
overlijden
• Aanvraag gemeentelijke premies geboorte,
huwelijk en overlijden
•
of
van geboorte, huwelijk,
overlijden
• Beheer begraafplaatsen
• Overschrijving
echtscheiding,
naamswijziging in registers burgerlijke stand
• Verkrijging Belgische
• Vreemdelingenzaken

 
Markt 13, Tielt
T 051 42 81 35 - bevolking@elt.be
• Adreswijziging
en
uit het bevolkingsregister:
•
bewijs van
bewijs van woonst,
levensbewijs, samenstelling gezin …
• Elektronische
• Kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar
• Jubileum
•
handtekening
•
verklaringen: euthanasie,
orgaandonae, laatste wilsbeschikking,
weelijke samenwoning
• Reispas
• Rijbewijs
• Organisae verkiezingen
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• Meldingen en aanvragen omtrent het openbaar
domein: wegenis en riolering, groenzones en
waterlopen
• Mobiliteit: innames openbaar domein (doe zelf
je digitale aanvraag via www.elt.be),
parkeerbeleid
• Aanvragen vergunning voor
publiciteit
evenementen
• Ontlening van technische materialen (nadar,
tafels en stoelen ...)

ruimtelijke omgeving
  
Markt 13, Tielt
T 051 42 81 44 - stedenbouw@elt.be
• Alle materies m.b.t. ruimtelijke ordening
• Stedenbouwkundige vergunning
• Administrae Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening (GECORO)
• Erfgoedbeleid (inventaris Bouwkundig Erfgoed,
Monumenten, erfgoedlandschap …)
• Lokale economie (info voor handelaars en
•
leegstand,

(register onbebouwde percelen,
…)

 - 



Markt 13, Tielt
T 051 42 81 50 - milieudienst@elt.be
T 051 42 81 49 - duurzaamheid@elt.be
• Aanvragen milieuvergunningen en vergunningen
voor
• Vragen rond het gemeentelijke
milieubeleid, natuur en groen, afval
(meer info in de rubriek 'Afvalbeheer'), water,
bodemverontreinigingen, energie, andere
milieugebonden materies en subsidies en
premies
• Klachten, vragen en opmerkingen over
• milieuhinder
•
rond milieu en duurzame ontwikkeling
Het secretariaat van de compostmeesterwerking,
de Milieuraad en Noord-Zuidraad

stadsgids stad tielt 2017-2018

toerisme, evenementen
en lokale economie
Markt 13, Tielt
T 051 42 81 16 - evenementen@elt.be
• Ondersteuning
van plaatselijke
verenigingen
• Buurtsubsidies
•
stadsevenementen
•
kermissen
•
ontvangsten en
•
productontwikkeling
• Aanspreekpunt lokale economie
Meer info over deze onderwerpen vind je onder
de rubriek 'Vrije jd / Ontspannen'.

Medewerker vrije tijd
Markt 13, Tielt
T 051 42 82 56 - vrijejd@elt.be
De cultuur- en
zorgt doorheen de
cluster Vrije Tijd voor de
van de grotere
projecten. Zij biedt beleidsondersteuning bij de
van de
inzake het
algemeen
en is eerste aanspreekpunt
voor de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, het
Flankerend Onderwijsbeleid, de jumelages en de
themajaren.
Meer info over onderwijs vind je onder de rubriek
'Onderwijs en vorming'.

www.tielt.be

communicatie en
dienstverlening




Markt 13, Tielt
T 051 42 81 70 - info@elt.be
•

stadsmagazine en andere
stedelijke

•
•
via diverse kanalen
• Verstrekken van algemene info
• Klachten en meldingen omtrent de stadsdiensten
(ombudsdienst)
• Het behandelen van de aanvragen van
bestuursdocumenten in het kader van
openbaarheid van bestuur

   
Markt 13, Tielt
T 051 42 81 73 - graﬁschedienst@elt.be
De dienst Graﬁsche Vormgeving verzorgt druk- en
opmaakwerk voor de diverse stadsdiensten.
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bestuursadministratie
  
Markt 13, Tielt
T 051 42 81 20 - secretariaat@elt.be
voorbereiden, faciliteren
De dienst Secretariaat is een ondersteunende dienst die instaat voor het
en afwerken van de
van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de
besluiten van de burgemeester. Daarnaast behandelt deze dienst ook de inkomende en uitgaande post van het
stadsbestuur. Verder kan je er als burger bij deze dienst terecht voor diverse en uiteenlopende zaken:
• Vergunningen: wielerwedstrijden, (her)openen horecazaak en terrassen, circussen, taxi en vervoer voertuig
met bestuurder, tombola’s, vuurwerk en vreugdeschoten
• Premies:
beginnende zelfstandigen, premie voor grondontledingen, onderwijs (sociale
voordelen toezicht en intern busvervoer)
•
bankautomaten,
drukwerk
•
beheer van de wekelijkse donderdagmarkt en boerenmarkt
• Landbouw:
slachtbewijzen, schadecommissie,
permanente inventaris varkens
• Ondersteuning bebloeming Tielt en deelgemeenten
• Afstempelen formulieren
werken
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ict en databeheer
Markt 13, Tielt
T 051 42 81 71 - informaca@elt.be
De ICT -coördinator staat onder meer in voor het
computernetwerk, alle
fotokopieerapparaten …

hr en loopbaanbeheer
Markt 13, Tielt
T 051 42 81 65 - personeelsdienst@elt.be

 
Markt 13, Tielt
T 051 42 81 75 - archivaris@elt.be
Donderdag 14u00 - 18u00 en op afspraak
De archiefdienst van Tielt bewaart, beheert en
ontsluit alle documenten van het stadsbestuur en zijn
verscheidene rechtsvoorgangers. De stadsarchivaris
staat eveneens in voor het beheer van de archieven
van het OCMW Tielt.
De
en verzamelingen van het
stedelijk archief Tielt worden ontsloten via de
provinciale archiefdatabank Probat via
www.west-vlaanderen.be/probat.
Voor de raadpleging van de registers van de
burgerlijke stand jonger dan honderd jaar heb je
een toestemming nodig van de voorzier van de
rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk
arrondissement Brugge (Kazernevest 3, 8000 Brugge).
Het raadplegen van de akten van de burgerlijke
stand jonger dan 100 jaar kan enkel digitaal op de
leeszaalcomputer (reserveren is aangewezen).

www.tielt.be

De dienst HR en Loopbaanbeheer is bevoegd voor
alle aangelegenheden die betrekking hebben op alle
door het stadsbestuur tewerkgesteld personeel.

juridische
ondersteuning
Markt 13, Tielt
T 051 42 81 80 - jurist@elt.be
De juridisch adviseur verleent juridische ondersteuning
aan de verschillende stadsdiensten en behandelt onder
meer juridische geschillendossiers.

financiën
Markt 13, Tielt
T 051 42 81 60 - ﬁnancieelbeheerder@elt.be
• Alles wat de
•
inzake betalingen van de
en de facturen uitgereikt
door stad Tielt
•
over de stand van zaken
vergoedingen, facturen en schuldvorderingen te
betalen door het stadsbestuur
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woonwinkel
regio tielt

bibliotheek en
kenniscentrum

Markt 13, Tielt
T 051 42 81 81
M 0474 12 80 66

Lakenmarkt 9, Tielt
T 051 42 82 10
bibliotheek@elt.be


Enkel op donderdag 9u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
of op afspraak.
Wonen Regio Tielt is een intergemeentelijk
samenwerkingsverband tussen de gemeenten
Dentergem, Meulebeke,
Ruiselede, Tielt en
Wingene en de provincie West-Vlaanderen.
• Info over
premies,
subsidies inzake
• Info over het gemeentelijk woonbeleid
(premiestelsel, projecten …)
• Info over energiebesparende investeringen
• Begeleiding bij woongerelateerde vragen (huur,
koop of andere woonaangelegenheden)
• Sociale en technische dienstverlening op het vlak
van wonen
• Begeleiding bij kwaliteit van de woningen
(leegstand, ongeschiktheids- en
onbewoonbaarverklaring)

T 051 42 82 10 - Lakenmarkt 9, Tielt
Maandag: 15u00 - 19u30
Dinsdag: 15u00 - 19u30
Woensdag: 13u30 - 19u30
Donderdag: 9u00 - 12u00 en 15u00 - 19u30
Vrijdag: 15u00 - 19u30
Zaterdag: 9u00 - 12u00
Zondag: gesloten

 
Aarselestraat 4, Aarsele
T 051 42 82 16
Woensdag: 16u00 - 18u30
Zaterdag: 10u00 - 12u00

  
De Boever Ria, Kanegem-Dorp 6

    
't Eén en ’t Ander, Schuiferskapelledorp 3
• Ruim en gevarieerd aanbod voor kinderen,
jongeren en volwassenen: boeken,
kranten, strips, cd’s, dvd’s …
• Wie lid is van de bibliotheek kan
internet
raadplegen (vaste verbinding en hotspots)
• Digitale databanken:
recensies en
sociale kaart …
• Raadplegen
via webcatalogus,
reserveren uitgeleende werken, verlengen
uitleentermijn en aanvragen materiaal uit een
andere bibliotheek
• Aanbod op maat (Bib aan huis, bibpunten,
basis- en secundair onderwijs, moeilijkheden
met lezen …)
Nog vragen?
De bibliotheekmedewerkers zijn er voor jou
(rondleiding bib, opzoeken
leesadvies …)!
Wie materialen wenst te ontlenen, dient lid te zijn van
de bibliotheek. Tot 18 jaar is het lidmaatschap
18-plussers betalen 2,50 euro voor twaalf maanden.
Het ontlenen van boeken,
strips en
taalcursussen is
Voor audiovisuele materialen
wordt een klein bedrag leengeld gevraagd.

www.tielt.be
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cultuurcentrum
gildhof
Sint-Michielstraat 9, Tielt
T 051 42 82 20 - ccgildhof@elt.be
• Sociaal-cultureel aanbod voor
de regio Tielt waarin actualiteit
en kwaliteit centraal staan:
hedendaagse podiumkunsten voor kinderen,
jongeren en volwassenen, beeldende kunst,
en volwassenenvorming
• Kwalitaeve dienstverlening en ondersteuning
bij de organisae van sociaal-culturele
acviteiten van verenigingen en organisatoren
• Ruime infrastructuur met o.m. schouwburg,
keldertheater en diverse tentoonstellingszalen

Door renovaewerken in de schouwburgzaal
en het keldertheater (Vossenhol) zijn deze
zalen tot ten laatste 30 juni 2018 buiten gebruik.
De programmae van het cultuurcentrum
vindt in deze periode plaats in andere zalen in Tielt.
Zie www.elt.be.

stedelijke academie
voor muziek en woord
Lakenmarkt 4, Tielt
T051 42 82 60 - samw@elt.be
www.academieelt.be
Maandag: 14u00 - 20u00
Dinsdag: 14u00 - 20u00
Woensdag: 14u00 - 20u00
Donderdag: 14u00 - 20u00
Vrijdag: 14u00 - 20u00
Zaterdag: 9u00 - 12u00
Zondag: gesloten

   
Lakenmarkt 4, Tielt

  

 

Oud-Gemeentehuis, Aarselestraat 4, Aarsele
In de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord is
iedereen welkom: kinderen, eners en volwassenen.
Buiten de school- en werkjden kan je er terecht
voor een verrijkende en ontspannende opleiding
in de muziek- of woordkunst. Op een speelse en
ongedwongen manier word je wegwijs gemaakt in
de wondere wereld van klank, ritme en woorden.
Een ﬂink uitgebouwde infrastructuur, een overvloed
aan didacsche materialen en enthousiaste,
gespecialiseerde lesgevers staan garant voor een
pak muzikale en literaire bagage waarmee je jouw
persoonlijkheid cultureel en arsek mag ontwikkelen.
Naast de cursussen worden ook nog tal van boeiende
concerten en voordrachten georganiseerd.
Kortom: steek je licht op en geef jezelf een nieuwe
dimensie! Meer info over de studierichngen vind je
op www.academieelt.be. Instappen kan vanaf 8 jaar.
Het schooljaar loopt van september tot juni.
Inschrijven kan de laatste week van juni, eind augustus
en de hele maand september.
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stedelijke kunstacademie
Lakenmarkt 3, Tielt
T 051 42 82 70 - kunstacademie@elt.be
www.academieelt.be
Maandag: gesloten
Dinsdag: 13u30 - 21u30
Woensdag: 13u30 - 21u30
Donderdag: 13u30 - 21u30
Vrijdag: 17u00 - 21u30
Zaterdag: 8u30 - 12u00 en 14u00 - 17u00
Zondag: gesloten

   
Naast de hoofschool in de Lakenmarkt 3 te Tielt, zijn er nog:
Lagere en middelbare graad: Kerkstraat 13, Tielt
Ateliers Beeldhouwkunst en Vrije
media: Deinsesteenweg 71, Tielt

  

 

Oud-Gemeentehuis, Aarselestraat 4, Aarsele
wil uiten in kleuren,
De Stedelijke Kunstacademie is er voor al wie zich, buiten de school- of
lijnen, vormen en dimensies. Kinderen, jongeren of volwassenen: de deuren staan voor iedereen open. Je
geen speciale talenten te hebben, wel een
dosis verbeelding en inlevingsvermogen. De technieken leer
je vanzelf onder de bezielende leiding van gedreven leerkrachten/begeleiders. Er wordt gewerkt met verf, klei,
steen, fotopapier en nog veel meer. Maar ook doodgewoon: met stokjes, een eindje touw en een pakje dromen …
In de kunstacademie ontdek je jouw verborgen kantjes, maar ook nieuwe vrienden met wie je samen een
avontuur
de zoektocht naar kunst en naar jezelf. Meer info over de
vind je op
Instappen kan vanaf 6 jaar. Het schooljaar loopt van september tot juni. Inschrijven kan de
laatste week van juni, eind augustus en de hele maand september.

www.tielt.be
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sport
Sportlaan 3, Tielt
T 051 42 82 80 - sportdienst@elt.be
Maandag: 8u00 - 12u00 en 13u30 - 16u30
Dinsdag: 8u00 - 12u00 en 13u30 - 17u00
Woensdag: 8u00 - 12u00 en 13u30 - 17u00
Donderdag: 8u00 - 12u00 en 13u30 - 17u00
Vrijdag: 8u00 - 12u00 en 13u30 - 16u00
Zaterdag en zondag: gesloten
•

•
•
•

•

•

en

van de Tieltse
(sporthallen
en buitenterreinen Tielt en Aarsele,
Watewy, zwembad)
Aanvraag subsidies
over sportclubs
over
• Sportacviteiten van de dienst Sport jdens
het schooljaar (Sport overdag, Mulsport …)
• Eenmalige
per jaar
(Wandel mee, Kampioenenhulde en Tieltse
Sportprijzen, petanquetornooi)
•
(sport- en
kleuterkampen,
...)
•
zwembad (zwembaddagen,
brevetzwemmen, pyjamazwemmen …)
i.s.m. Sport Vlaanderen, Regionaal
Vlaamse Schoolsport,
Sportoverleg,
voor Sportbeheer …
Ondersteuning werking Sportraad

Tijdens de
Maandag: 14u00 - 20u15
Dinsdag: 14u00 - 19u15
Woensdag: 9u30 - 11u45 en 14u00 - 19u00
Donderdag: 14u00 - 20u15
Vrijdag: 14u00 - 19u00
Zaterdag: 14u00 - 17u45
Zondag: 9u00 - 11u45
SPORTHAL DE PONTE TIELT
Sportlaan 3, Tielt
T 051 42 82 80 - sportdienst@elt.be
Maandag: 8u00 - 12u00 en 13u30 - 23u00
Dinsdag: 8u00 - 12u00 en 13u30 - 23u00
Woensdag: 8u00 - 12u00 en 13u30 - 23u00
Donderdag: 8u00 - 12u00 en 13u30 - 23u00
Vrijdag: 8u00 - 12u00 en 13u30 - 23u00
Zaterdag: 8u00 - 23u00
Zondag: 8u00 - 23u00
van de

SPORTHAL AARSELE
Schoolstraat 12, Aarsele
T 051 63 42 70 - sportdienst@elt.be
Iedere werkdag tussen 8u00 - 12u00 en vanaf 18u30
Openingsuren op zaterdag en zondag
van
de

    /
   :
ZWEMBAD TIELT
Generaal Maczekplein 3, Tielt
T 051 40 19 16 - sportdienst@elt.be
Tijdens het schooljaar
Maandag: 8u30 - 11u45 en 13u30 - 20u15
Dinsdag: 8u30 - 11u45 en 13u30 - 19u15
Woensdag: 8u30 - 11u45 en 13u30 - 19u00
Donderdag: 8u30 - 11u45 en 13u30 - 20u15
Vrijdag: 8u30 - 11u45 en 13u30 - 19u00
Zaterdag: 14u00 - 17u45
Zondag: 9u00 - 11u45

www.tielt.be
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jeugd
Generaal Maczekplein 7, Tielt
T 051 42 82 40 - jeugddienst@elt.be
Maandag t.e.m. vrijdag: 8u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag: 10u00 - 12u00
maandag t.e.m. vrijdag 8u00 - 12u00
Zondag: gesloten
•
•
•
•

Poco Loco
Jeugdwerkondersteuning (kampmateriaal, lokalen, subsidies, materiaal …)
Ondersteuning werking Jeugdraad
(Roefel, Buitenspeeldag, Dag Van De Jeugdbeweging, Halloween, kindernamiddag Feest van
Losse
de Vlaamse Gemeenschap …)
• Ondersteuning
onderwijs bvb. de Taalsprong
voor kinderen van wie de thuistaal
niet-Nederlands is)
• Speelstraten (aanvraag) en speelterreintjes (veiligheid, onderhoud toestellen, aanleg …)
Een overzicht van de speelterreinen vind je onder de rubriek 'Vrije jd / Ontspannen'
• Al je vragen m.b.t. kinderen en jongeren in Tielt
• Inspraak en
van kinderen en jongeren in de stad
Het meest actuele aanbod van de dienst Jeugd (vb. het programma van de

  

vind je via

 /    :

JEUGDLOKALEN
• Watewy, Hondstraat 100, Tielt
• Peperstraat 8, Tielt (tot de nieuwe jeugdlokalen gerealiseerd zijn)
• Oosthoekstraat 27, Kanegem
• Sint Bavostraat 4, Kanegem
• Brouwerijstraat 8a, Schuiferskapelle
• Schoolstraat 1, Aarsele
Een overzicht van de speelterreinen in Tielt vind je onder de rubriek ‘Vrije

/ Ontspannen’.

NIEUWE JEUGDLOKALEN
Diverse jeugdverenigingen, de dienst Jeugd en vakanewerking Poco Loco zullen een thuis vinden in het
nieuwe jeugdcentrum, ondergebracht aan de rand van Tuin de Brabandere. In het najaar van 2017 worden de
bouwwerkzaamheden aangevat.
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kinderopvang tanneke
Coördinator
Belgiëlaan 2, Tielt
T 051 42 82 50
tanneke@elt.be
• Buitenschoolse opvang van kleuters en kinderen
uit de basisschool
• Kinderopvang
alle

    

De kinderen worden onder begeleiding tot aan de
schoolpoort of naar Tanneke gebracht. De verplaatsing
van de kinderen gebeurt te voet in Kanegem en
Aarsele. In Tielt gebeurt de verplaatsing te voet, met
bus of minibusje.

 
• Registreer jezelf op via
& voeg je kinderen toe
• Vul de vragenlijsten in van je kinderen (algemene
en kinderopvang vragenlijst)
• Print het
uit en breng dit
ondertekend binnen bij Kinderopvang Tanneke
• Schrijf in voor de gewenste opvangmomenten


Belgiëlaan 2, Tielt
T 051 42 82 50 Voorschools: 6u30 - 8u30
Naschools: 15u45 - 19u00 (op vrijdag vanaf 15u00)
Woensdagnamiddag: 11u30 - 19u00
Schoolvrije en
6u30 - 19u00
‘Ontmoengsruimte Luna di Tanneke’: tweemaal
per week, op dinsdag- en donderdagvoormiddag,
kunnen ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar
terecht in Tanneke. Er worden verschillende
workshops en vormingen georganiseerd.
Meer info in het Sociaal Huis.

 
Jules Van Ooststraat 43, Aarsele
T 051 54 43 88 Voorschools: 6u30 - 8u30
Naschools: 15u45 - 19u00 (op vrijdag vanaf 15u30)
Woensdagnamiddag: 11u30 - 19u00
Schoolvrije en
6u30 - 19u00

 
Kanegemstraat 168, Kanegem
T 051 72 20 08 Woensdagnamiddag: 11u30 - 19u00
Schoolvrije dagen en
6u30 - 19u00

   

Een handleiding voor het inschrijven vind je op
> Leven > Zorg en (kinder)opvang >
Kinderopvang > Kinderopvang Tanneke.


De actuele tarieven voor de kinderopvang kan je
raadplegen op



   

In Kinderopvang Tanneke worden in elke locae
(Tielts, Aarsele en Kanegem) een beperkt aantal
opvangplaatsen voorbehouden voor occasionele
opvang. Dit is jdelijke opvang naar aanleiding
van een situae of gebeurtenis die een dringende
opvang noodzakelijk maakt. De duur van de
occasionele opvang bedraagt 3 maanden.
In uitzonderlijke situaes kan deze duur nogmaals
met 3 maanden worden verlengd.
Meer informae i.v.m. andere opvangmogelijkheden
zoals onthaalgezin, kinderdagverblijf enz. vind je op
www.kinderopvangwijzer.be/meldpunt/elt.

De opvanglocaes zijn gesloten in het weekend,
jdens brugdagen en op weelijke feestdagen.
Tijdens de zomervakane wordt op sommige locaes
een sluingsperiode voorzien.
Voor meer info zie www.elt.be.

www.tielt.be
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openbaar domein
Deze diensten staan in voor het beheer en onderhoud
van stedelijke gebouwen, wegen en groenzones.
Wie hieromtrent deze stadsdiensten wenst te
contacteren, kan dit per mail of telefoon. Je kan ook
langsgaan bij het Omgevingsloket in het stadhuis.


Meulebeeksesteenweg 2D, Tielt
T 051 42 81 52 -

   

hulpverleningszone
midwest
     ,  112!
Voor niet dringende
(bestrijding wespen,
kelder uitpompen …) of voor advies: T 051 80 60 00 -

Meulebeeksesteenweg 2D, Tielt
T 051 42 81 53 -

  
Meulebeeksesteenweg 2D, Tielt
T 051 42 81 54 -

 



Het team van de dienst Schoonmaak staat onder
meer in voor de schoonmaak en onderhoud van de
stadsgebouwen. Daarnaast zorgen ze voor het
verzorgen van de
die door het stadsbestuur
worden aangeboden bij verscheidene gelegenheden.

De brandweer staat onder leiding van een postoverste.
Voor de post Tielt is dit Majoor Lieven Rijckaert,
voor de post Aarsele Luitenant Dirk Debeuckelaere.
De post Tielt telt een 50-tal leden, de post Aarsele
een 25-tal. Het korps maakt samen met 12 andere
deel uit van de Hulpverleningszone Midwest.
Deze zone bestaat uit de gemeenten Ardooie,
Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde,
Meulebeke, Moorslede, Piem, Roeselare, Ruiselede,
Staden, Tielt en Wingene. Het beleid wordt bepaald door
de zoneraad waarvan burgemeester Els De Rammelaere
en de andere burgemeesters deel uitmaken.
De zonecommandant is, onder het gezag van het
zonecollege, verantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding van de zone.
Meer informae over de Tieltse brandweer vind
je op www.zonemidwest.be/brandweer/ en
www.brandweerelt.be.

  



Felix d’ Hoopstraat 124, Tielt

  

 

Molenweg 3, Aarsele
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AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TIELT
AGB

Markt 13, Tielt - T 051 42 82 45 - agb@elt.be
Het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt (AGB Tielt) is een extern verzelfstandigd agentschap van de stad Tielt en
beschikt bijgevolg over een eigen rechtspersoonlijkheid.

  
Het bedrijf staat in voor de exploitae en het beheer van de Tieltse sport- en toerisme infrastructuur.
Concreet baat het AGB Tielt volgende sites uit: Sporthal Tielt, Sporthal Aarsele, Zwembad Tielt, Recreaedomein
Watewy Tielt, Sporerreinen Tielt, Sporerreinen Aarsele, Sporerreinen Kanegem, Sporerreinen Schuiferskapelle,
Huis Mulle de Terschueren Tielt en Poelbergsite Tielt.
De reservaes gebeuren via de dienst Sport en de dienst Toerisme, Evenementen en Lokale economie.

  
Het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt wordt bestuurd door de Raad van Bestuur en het
DIRECTIECOMITÉ
Het dirececomité van het Autonoom Gemeentebedrijf is belast met het dagelijks bestuur, met de
vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de raad
van bestuur. Het dirececomité is samengesteld uit bestuurders aangesteld door de raad van bestuur.
Het dirececomité van het AGB Tielt bestaat uit:
Els De Rammelaere (N-VA / Open Vld),
Steenstraat 30, Tielt
Margot Baekelandt (sp.a Groen), Kleine Weg 8, Tielt
Simon Bekaert (sp.a Groen), Hoogstraat 34, Tielt
John Van Hollebeke (sp.a Groen), Papenholwegel 7, Tielt
Guido Mehuys (sp.a Groen), Grote Hulststraat 49, Tielt
Veerle Vervaeke (N-VA / Open Vld), Deinsesteenweg 126, Tielt
Bart Biebuyck (N-VA / Open Vld), Oude Gentweg 31, Tielt
Hendrik Vandenbruwane, secretaris, Kastanjelaan 15, Tielt

www.tielt.be
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v.l.n.r. Boven: Hendrik Vandenbruwane, Joris Tack, Roos Bovijn-Tack, Joris Vande Vyvere, Vic Verbrugghe - Midden: Els De Rammelaere,
Vannieuwenhuyze

RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is
alle
of noodzakelijke handelingen te stellen om de doelstellingen van
het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt te verwezenlijken. De raad van bestuur controleert bovendien het bestuur
van het
De twaalf leden van de raad van bestuur worden aangewezen door de gemeenteraad.
De
wordt door de raad van bestuur gekozen uit zijn leden. De raad van bestuur van het AGB Tielt
bestaat uit:
Steenstraat 30, Tielt
Els De Rammelaere (N-VA / Open Vld),
Pascale Baert (N-VA / Open Vld),
45, Tielt
Roos Bovijn-Tack (CD&V), Nagelstraat 16, Tielt
Vincent
(CD&V), Holdestraat 31, Tielt
Nick Colman (sp.a Groen), Diksmuidse Boterweg 14/5, Tielt
Alain Dhont (N-VA / Open Vld),
41, Tielt
John Van Hollebeke (sp.a Groen), Papenholwegel 7, Tielt
Joris Tack (N-VA / Open Vld), Molenweg 19A, Tielt
Luc Vannieuwenhuyze (CD&V), Bruggestraat 22, Tielt
Vic Verbrugge (sp.a Groen), Holdestraat 18, Tielt
Hedwig Verdoodt (CD&V), Hollandlaan 16, Tielt
Joris Vande Vyvere (CD&V), Bosakkerstraat 69, Tielt
Hendrik Vandenbruwane, secretaris, Kastanjelaan 15, Tielt
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politie

De
Regio Tielt staat in voor de
binnen de
gemeenten Ardooie, Lichtervelde,
Ruiselede, Tielt en Wingene.
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POLITIEZONE REGIO TIELT,
UW PARTNER VOOR EEN VEILIGE REGIO
De poliezone Regio Tielt is één van de 189 lokale poliezones die in 2002 ontstonden uit de
samensmelng van de gemeentelijke poliekorpsen en vroegere rijkswachtbrigades.
Samen met de diensten van de federale polie vormen ze de Belgische geïntegreerde polie.
De lokale polie is in principe het eerste aanspreekpunt voor de bevolking.

v.l.n.r. Boven: Jens Danneels, Mario Devroe, Veronique Vandekerckhove, Hedwig Verdoodt, Dieter Vandenberghe (bijzondere
rekenplichge poliezone), Brecht Warnez, Marie-Rose Tack, Guido Vanwalleghem - Midden: William Coppens, Terry Callens, Mieke Serry,
Linda Vanmaele, Vincent Byebier, Fabienne Allaert, Sjn Van Maele, Simon Bekaert, Patrick Wauters, John Van Hollebeke
Onder: burgemeester Ria Beeusaert-Payn, burgemeester Greet De Roo, burgemeester Ivan Delaere, burgemeester-voorzier
Els De Rammelaere, burgemeester Hendrik Verkest, korpschef HCP Claude Vandepie, burgemeester Karlos Callens, secretaris
Günther Vandenabeele - Ontbreken op de foto: Rik Vierstraete en Johan Vandenbussche

BELEIDSORGANEN
het politiecollege
Vermits de
Regio Tielt verantwoordelijk
is voor de
in meer dan één gemeente,
worden de bevoegdheden inzake het beheer en
de
van het korps uitgeoefend door een

Het
voor onze zone is samengesteld uit:
Els De Rammelaere, burgemeester Tielt (N-VA / Open
Vld) en
van het
Ria
, burgemeester Lichtervelde
(CD&V)
Karlos Callens, burgemeester Ardooie (Groep 82)
Ivan Delaere, burgemeester
(CD&V)
Greet De Roo, burgemeester Ruiselede (RKD)
Hendrik Verkest, burgemeester Wingene (CD&V)
Claude
, korpschef
Günther Vandenabeele, secretaris
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de politieraad
De
wordt evenredig samengesteld uit
leden van de gemeenteraden van de verschillende
gemeenten, op basis van hun
bevolkingscijfers. Elke gemeenteraad beschikt over
minstens één vertegenwoordiger in de
De burgemeesters zijn van rechtswege lid van de
Onze
telt 19 raadsleden die
samen met de korpschef en de
minstens vier keer per jaar vergaderen.
In de
wordt Tielt vertegenwoordigd door:
Els De Rammelaere (N-VA / Open Vld), Steenstraat 30,
Tielt
Simon Bekaert (sp.a Groen), Hoogstraat 34, Tielt
Roos Bovijn-Tack (CD&V), Nagelstraat 16, Tielt
(CD&V), Holdestraat 31, Tielt
Vincent
Hedwig Verdoodt (CD&V), Hollandlaan 16, Tielt
Patrick Wauters (N-VA / Open Vld), Vinktstraat 96,
Tielt
John Vanhollebeke (sp.a Groen), Papenholwegel 7,
Tielt
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De bevoegdheden van de polieraad zijn onder meer
goedkeuring van de begrong, rekening, benoemingen …
In tegenstelling tot het poliecollege zijn de
vergaderingen van de polieraad openbaar.
De zonale veiligheidsraad is het
overleg
dat wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de
Procureur des Konings, de korpschef en de directeurcoördinator van de federale
Binnen dit overleg
worden de prioritaire opdrachten en doelstellingen
vastgelegd die in een globale veiligheidsaanpak
worden geïntegreerd. Om de vier jaar wordt een zonaal
veiligheidsplan opgesteld. Momenteel is het zonaal
veiligheidsplan 2014-2017 in uitvoering.
Bijkomende
vind je op

en de meest actuele

Regio Tielt kan je ook volgen via
De
de
Wens je
met
betrekking tot
en verkeersveiligheid,
aankondigingen van alcohol- en snelheidscontroles …
volg dan

DIENSTVERLENING
Het korps staat onder leiding van de korpschef,
hoofdcommissaris Claude Vandepie. Hij wordt
bijgestaan door de diensthoofden van de verschillende
diensten en de beleidsmedewerker. Het korps is
samengesteld uit een 110-tal personeelsleden,
onderverdeeld in een operaoneel kader
(polieambtenaren) en een CALOG-kader, dat instaat
voor administraeve en ondersteunende taken.
De medewerkers van de poliezone Regio Tielt willen
samen met hun partners bijdragen tot het creëren van
een veilige en leeare omgeving. Aan de hand van de
funces onthaal, wijkwerking, intervene, recherche,
slachtoﬀerzorg, openbare orde en verkeer wordt
gestreefd naar een opmale poliezorg.

www.tielt.be

DIT GEBEURT DOOR:
• Samen met de partners probleemoplossend en
oorzaakgericht te werken
•
te werken met bekwame en goed
opgeleide medewerkers, en met de juiste
middelen
• Steeds duidelijk intern en extern te
communiceren
•
en waar nodig repressief en met de
nodige nazorg te werken
• Het garanderen van goede bereikbaarheid en
beschikbaarheid

de wijkdienst
Wijkdienst Tielt - Kortrijkstraat 86, Tielt
T 051 42 84 00 - wijk.elt@pzregioelt.be
Maandag: 8u00 - 20u00
Dinsdag t.e.m. zaterdag: 8u00 - 18u30
Bij de Wijkdienst Tielt kan je terecht in geval van
verlies of diefstal van
portefeuille of
autopapieren en voor klachten of problemen die geen
dringende tussenkomst behoeven.
Ben je
van een ongeval, diefstal, inbraak …
of wens je een verdachte
te melden, neem
dan contact op met de dienst 101. Via dit nummer
kom je terecht in de centrale meldkamer in Brugge
(CIC West-Vlaanderen) die in rechtstreekse verbinding
staat met onze
op het terrein.
De wijkinspecteur is het eerste aanspreekpunt in de
wijk. Hij of zij
er diverse taken:
• Bemiddelen bij burengeschillen en plaatselijke
ongemakken
• Algemeen toezicht in de wijk
• Luisteren naar de klachten van de bevolking
• Deelnemen aan
• Vergaderingen met de stad, op buurtniveau ...
• Opdrachten van het parket,
moraliteitsonderzoeken, onderzoek van
woonplaats ...
Aarzel nooit om contact op te nemen met je
wijkinspecteur bij vragen of problemen.
Wanneer je dringende hulp nodig hebt, of verdachte
zaken vaststelt, bel je best het noodnummer 101.
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Wijk 1 Melanie COOREVITS

Wijk 4 Tony SLEEUWAERT

Wijk 2 Frits VANROBAEYS

Wijk 3a Nadine VERSTYN

Wijk 3b Gregory COLLE

Wijk 5 Leander SPIESSCHAERT

Wijk 6 Joke WYBO

GAS
Vanaf 1 juli 2017 is er een nieuw poliereglement van kracht dat het mogelijk maakt om GAS-boetes uit te schrijven
in elke gemeente van de poliezone Regio Tielt. Dankzij de Gemeentelijke Administraeve Sances kan de polie
sneller kleine(re) vormen van overlast beboeten. De GAS-boete wordt proporoneel toegepast en bedraagt maximum
350 euro. Verder zijn vanaf 1 juli sommige verkeersinbreuken straaar gesteld met een GAS-boete. Het gaat over
het parkeren voor een private poort of bij een bushalte, parkeren op het trooir of parkeren zonder oﬃciële kaart
op een plaats voorbehouden voor mindervaliden.

BUURTINFORMATIENETWERK
Als burger kan je meewerken aan het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in jouw straat of wijk
door lid te worden van een BIN. Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen inwoners en de
lokale
Leden van een BIN in de
Regio Tielt krijgen via mail info over verdachte handelingen
maar ook
We roepen iedereen op om alert te zijn en verdachte
onmiddellijk te melden via
101. Het inschrijvingsformulier kun je vinden op
Coördinator Tielt: Jean-Marie Roets
Mandataris
inspecteur Tony Sleeuwaert
30
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sociaal huis
ocmw
35

Het Tieltse Sociaal Huis/OCMW
biedt
hulp-, dienst- en
zorgverlening voor iedereen die in Tielt
en deelgemeenten woont, met bijzondere
aandacht voor mensen met minder
welzijnskansen en senioren.
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BESTUURSORGANEN
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn,
die door de gemeenteraad voor zes jaar wordt verkozen. De Tieltse OCMW-raad bestaat uit elf leden en bepaalt
het algemeen beleid van het OCMW. De vergaderingen (minstens één maal per maand) zijn openbaar behalve
wanneer er aangelegenheden worden besproken die de persoonlijke levenssfeer raken. Uit de raad wordt het vast
bureau opgericht, dat instaat voor het dagelijks bestuur. Het vast bureau bestaat uit de voorzier van het OCMW
en drie leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het secretariaat wordt waargenomen door de OCMWsecretaris. Het vast bureau vergadert op geregelde jdsppen (de vergaderingen zijn niet openbaar). Het bijzonder
comité voor de sociale dienst (BCSD), bestaande uit de voorzier en vijf leden van de raad voor maatschappelijk
welzijn, behandelt alle individuele aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening (aanvragen leeﬂoon, ﬁnanciële
steun, budgetbegeleiding, verwarmingstoelagen …) en vergadert minstens één keer per maand (de vergaderingen
zijn niet openbaar).

v.l.n.r.:
Boven: Alain Dhont, Christophe
Verstraete, Dominique Wambeke, Carine
De Smul, Jean-Marie Roets, Birger
Jasminka Poppe, Mieke Hoste, Pascale
Baert, Isabelle Ollevier, Soetkin Kesteloot

raad voor maatschappelijk welzijn
 
Pascale Baert (N-VA / Open Vld)
Wiestraat 45, Tielt - M 0498 48 81 98



  

Wendy Malego (sp.a Groen)
Straatakker 8, Tielt - M 0474 47 55 43
info@isolaewerken-declercq.be
Dominique Wambeke (CD&V)
Westkouterweg 11, Tielt
M 0474 66 79 90 - dominique.wambeke@telenet.be
Christophe Verstraete (CD&V)
Ter Booye 55, Tielt - M 0493 63 39 23
T 051 31 18 79 - c.verstraete@telenet.be
Jasminka Poppe (CD&V)
Pieter Simonsstraat 10, Tielt - T 051 40 81 81
M 0498 81 16 92 - jasminkapoppe@hotmail.com
Birger De Coninck (sp.a Groen)
Hoogstraat 64, Tielt - M 0473 84 16 83
birger.de.coninck@telenet.be
www.tielt.be

Soetkin Kesteloot (sp.a Groen)
Felix D’hoopstraat 185, Tielt
soetkinkesteloot@gmail.com
Jean-Marie Roets (CD&V)
Egemsesteenweg 61, Tielt
M 0477 54 48 15 - keurslagerjeanmarie@skynet.be
Carine De Smul (CD&V)
Oostweg 1, Tielt
M 0486 44 11 78 - carine.desmul@gmail.com
Alain Dhont (N-VA / Open Vld)
41, Tielt
M 0478 67 81 13 - dhont.alain@telenet.be
Mieke Hoste (N-VA / Open Vld)
2 bus 0015, Tielt
M 0473 91 15 25 -

 -  
Isabelle Ollevier
Joos de ter Beerstlaan 25, 8740
T 051 42 79 10 -
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SOCIALE
DIENSTVERLENING
sociaal huis
Deken Darraslaan 60, Tielt
T 051 40 90 52 Maandag: 9u00 - 12u00
Dinsdag: 9u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Woensdag: 9u00 - 12u00 en 13u30 - 17u00
Donderdag: 9u00 - 12u00 en 13u30 - 18u00
Vrijdag: 9u00 - 12u00
Zaterdag en zondag: gesloten
Het Sociaal Huis vervult een één
Dit betekent dat je er met al je vragen rond welzijn
terecht kan. Heb je een hulpvraag en weet je niet
meteen waar je deze kan stellen? Het Sociaal Huis
helpt je op weg!
•
over jouw sociale rechten en plichten
• Invullen van allerhande formulieren
• Vragen over premies, toelagen, sociale tegemoetkomingen (hulp aan bejaarden, inkomensvervangende tegemoetkomingen, parkeerkaart)
en pensioenen
• Aanvragen lokale premies:
• Lokale mantelzorgpremie: Mantelzorg is
alle bovennormale, niet
hulp
en dienstverlening die iemand op geregelde
basis aan een zorgbehoevende persoon in zijn
omgeving
Voorwaarde om als mantelzorger een vergoeding aan te vragen, is dat
de zorgbehoevende recht dient te hebben op
de Vlaamse zorgverzekering.
• Toelage voor de aankoop van extra
restafvalzakken: Inwoners van Tielt die lijden
aan een
vorm van
of thuisdialyse toepassen,
kunnen een jaarlijkse toelage krijgen.
De voorwaarden zijn: een
van de
geneesheer + recht hebben op verhoogde
tegemoetkoming.
• Toelage voor de aankoop van herbruikbare
luiers
• Sociaal pedagogische toelage voor de thuisverzorging van een kind met een handicap
•
aan langdurige zieken en
personen met een handicap
• Voor alle aanvragen van thuiszorg die warme
klusjesdienst, Minder Mobielen
Centrale, boodschappendienst, alarmtoestel33

len
verwijst het Sociaal Huis je door
naar de OCMW-thuiszorgcoördinator. Indien je
vraag niet door eigen diensten kan beantwoord
worden, verwijst het Sociaal Huis je door naar de
meest geschikte dienstverlening. De collega’s van
de Sociale Dienst OCMW zijn dagelijks aanwezig
om je vragen op te nemen die een tussenkomst
OCMW doen vermoeden. Meer info over thuiszorg vind je hieronder.
•
Luna di Tanneke:
zie Kinderopvang Tanneke (rubriek 'Onze stad')
• Ook voor volgende dienstverlening kan je terrecht in het Sociaal Huis: Juridische bijstand 1ste
dinsdag van de maand: 14u00 - 16u00, Pro Deo
2de en 4de dinsdag van maand: 13u30, Vlaams
Woningfonds Elke maandagvoormiddag: 9u00 12u00 - Maak een afspraak via T 050 33 31 62
Aanvraag sociale tegemoetkomingen 3de
woensdag van de maand: 14u00 - 16u00, Aanvraag pensioen werknemers 1ste donderdag van
de maand: 9u00 - 10u30, Aanvraag pensioen
zelfstandigen 1ste donderdag van de maand:
9u30 - 10u30

sociale dienst
Deken Darraslaan 17, Tielt
T 051 42 79 10 - F 051 42 79 20
sociale.dienst@ocmwelt.be - www.ocmwelt.be
Maandag: 9u00 - 12u00
Dinsdag: 9u00 - 12u00
Woensdag: 9u00 - 12u00
Donderdag: 9u00 - 12u00 en 13u30 - 18u00
Vrijdag: 9u00 - 12u00
Zaterdag en zondag: gesloten
Bij de maatschappelijk werkers van de Sociale Dienst
van het OCMW kan je terecht voor
• Budgetbegeleiding of budgetbeheer
• Financiële hulpverlening, juridische of
hulp
• Persoonlijke, familiale of psychische moeilijkheden
• Begeleiding bij het zoeken naar een passende job
• Schuldbemiddeling
De maatschappelijk werkers zijn dagelijks in het
Sociaal Huis aanwezig om jouw vragen te registreren.
Eens een maatschappelijk werker jouw dossier
opvolgt, wordt steeds op afspraak gewerkt.
Het OCMW is enkel in de voormiddag vrij toegankelijk,
alsook op donderdagnamiddag.
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WOONZORG- EN
THUISZORGDIENSTEN
WOONZORG
 

    

Deken Darraslaan 19, Tielt
T 051 42 79 70 richt zich tot gezonde mensen die zelfDit
standig kunnen wonen maar toch over dienstverlening
wensen te beschikken. Een oproepsysteem in slaapen badkamer maakt het mogelijk dag en nacht hulp in
te roepen. De resident kiest vrij uit de diensten die ter
beschikking worden gesteld.



 

Berkenlaan 7 tot 16, Aarsele
Dorp 5 tot 10, Aarsele
T 051 42 79 70 Aanvragen in het Woonzorgcentrum Deken Darras of
in het het Sociaal Huis.
In een
en groene omgeving in Aarsele werden
16 aangepaste woningen gebouwd voor 60-plussers
die zelfstandig willen blijven wonen. Ze beschikken
over een ruime woonkamer, keuken, badkamer, toilet,
slaapkamer, bergplaats en kleine tuin.

   

 

Schependomstraat 4, Tielt
T 051 42 79 70 Het gebouw van het Woonzorgcentrum werd in 1994
in gebruik genomen. 180 bejaarden krijgen er permanente verzorging, een gezonde, aangepaste voeding
en gevarieerde ontspanning. Bekwaam personeel
www.tielt.be

staat 24 uur op 24 ter beschikking. Van de 180 bedden
zijn er momenteel 99 erkend als RVT-bed (bestemd
voor hulpbehoevende en volledig
bejaarden).

THUISZORG
    ‘ 
Kortrijkstraat 68, Tielt
T 051 40 26 46
dienstencentrum.vijverhof@telenet.be
Dienstencentrum 't Vijverhof: maandag t.e.m. vrijdag
8u15 - 12u00 en 13u15 - 18u00 - Cafetaria: maandag
t.e.m. vrijdag 10u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
Kantoor van de centrumleidster: maandag t.e.m. vrijdag
8u30 - 12u00 en 13u30 - 16u30 (behalve op vrijdagnamiddag)
Het lokaal dienstencentrum is elke werkdag open. Het
centrum organiseert zowel
vormingsnamiddagen als cursussen. Je kan er ook
terecht voor een warme
en pedicure op
aanvraag.

  
 
Volderstraat 21, Tielt
T 051 40 62 76 @skynet.be
Maandag t.e.m. vrijdag 8u00 - 16u30
Het dagverzorgingscentrum richt zich tot thuiswonende
zorgbehoevende personen (+65 jaar) welke nood
hebben aan
begeleiding bij dagelijkse
toezicht en verzorging. Bezoekers aan
het dagverzorgingscentrum kunnen ’s middags een
warme
gebruiken en worden, indien gewenst,
opgehaald via aangepast vervoer.
34

  
Kortrijkstraat 68, Tielt
T 051 40 26 46 Je kan bij de thuiszorgcoördinator terecht voor een
aanvraag van thuiszorg met name warme
klusjesdienst, wassalon, Minder Mobielen Centrale en
boodschappendienst. De thuiszorgcoördinator komt
na een aanvraag bij jou thuis langs voor een sociaal
onderzoek en bekijkt met jou alle andere mogelijkheden in de thuiszorg. Je kan ook in het Sociaal Huis
langsgaan, dan brengt men jou daar in contact met de
thuiszorgcoördinator.
WARME MAALTIJDEN
Iedereen die niet in staat is zelf maaljden te bereiden,
kan van deze dienstverlening gebruik maken.
Op doktersvoorschri kan een aangepaste dieetmaaljd
worden geleverd. Op zaterdag, zon- en feestdagen kan
een diepvriesmaaljd verkregen worden.
MINDER MOBIELEN CENTRALE
Voor wie zich niet meer kan verplaatsen met eigen
wagen en openbaar vervoer. Het aanvragen van
kan in het dienstencentrum ’t Vijverhof maandag
t.e.m. vrijdag 9u00 - 11u00.

www.tielt.be

BOODSCHAPPENDIENST
Iedereen die het moeilijk
om zelfstandig
boodschappen te doen, kan zijn/haar boodschappen
online bestellen op www.mobielewinkelstraat.
be of telefonisch op maandag, woensdag en
vrijdagnamiddag 14u00 - 16u00. Op dinsdag,
donderdag en zaterdag wordt de bestelling geleverd.
De leveringskost bedraagt 5 euro, onder bepaalde
voorwaarden kan die wegvallen.
KLUSJESDIENST
Voor kleine klusjes waar je moeilijk mee bij een
vakman terecht kan.
WASSALON
Voor wie niet over een wasmachine beschikt en het
te moeilijk geworden is om de was zelfstandig uit te
voeren.
VERHUUR PERSONEN ALARMSYSTEEM
Ben je bang om te vallen? Informeer bij de thuiszorgcoördinator naar het personen alarmsysteem.
Met één druk op de knop kan je jouw contactpersonen
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onderwijs
en vorming
41

Tielt is een echte onderwijsstad. Ongeveer 9000
jongeren of volwassenen volgen dagelijks een
of andere opleiding of cursus in onze stad. In
deze rubriek vind je de contactgegevens van de
onderwijsinstellingen en centra voor vorming
die Tielt rijk is.
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BASISONDERWIJS
gemeenschapsonderwijs
de  

   
 

Kleuter en lager
Tulpenlaan 14, Tielt
T 051 40 27 63

VESTIGING AARSELE
Kleuter en lager
Molenweg 2, Aarsele
T 051 63 31 08

  
 

VESTIGING KANEGEM
Kleuter en lager
Kanegemstraat 168, Kanegem
T 051 63 31 08

Kleuter en lager
Gruuthusestraat 90, Tielt
T 051 40 92 72
www.reuzenhuis.be

  
Kleuter en lager (1ste en 2de graad)
Henri D’Hontstraat 42,
Schuiferskapelle
T 051 40 46 87
www.dedorpsparel.be

katholiek
basisonderwijs
   
‘  
VESTIGING SINT-MICHIEL
2de en 3de graad lager
Ontvangerstraat 7, Tielt
T 051 40 20 62
VESTIGING BEUKENHOVE
Kleuter en 1ste graad lager
Ontvangerstraat 9, Tielt
T 051 40 20 62

   
 
Kleuter en lager
22, Tielt
T 051 40 62 63

   
    
Kleuter en lager
Driesstraat 1, Tielt
T 051 40 47 50
De katholieke basisscholen hebben één
gezamenlijke webstek:

   
  
     
BLO (6-13 jaar)
Oude Piemstraat 1, Tielt
T 051 40 15 90
www.blo-devlinder.be

VESTIGING HEILIG HART
Kleuter en 1ste graad lager
Mgr. Van Hovestraat 6, Tielt
T 051 40 28 80
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SECUNDAIR
ONDERWIJS
katholiek secundair
onderwijs
scholengemeenschap
molenland in tielt
V T  
I  
TSO - BSO
Grote Hulststraat 28, Tielt
T 051 40 05 68

     
  
TSO - BSO binnen het
studiegebied Handel
Patersdreef 5, Tielt
T 051 40 40 17

 
ASO
Hulstplein 32, Tielt
T 051 42 49 00

 -  
TSO - BSO
Kroonstraat 19, Tielt
T 051 40 03 30

  
BuSO
Steenstraat 42, Tielt
T 051 42 75 10

gemeenschapsonderwijs
   
ASO - TSO - BSO
67, Tielt
T 051 42 63 63
www.campusdereynaert.be

CENTRA VOOR
VOLWASSEN
ONDERWIJS
  ,
 
Grote Hulststraat 55, Tielt
T 051 40 53 97

 3   
67, Tielt
T 051 42 63 62
www.cvo3hofsteden.org

HOGER ONDERWIJS
 5
  
 - 
Grote Hulststraat 55, Tielt
T 051 40 27 65
www.aleydis.be

  ,
 
Beernegemstraat 10, Tielt
T 051 40 02 40
Geen nieuwe starters vanaf
schooljaar 2017-2018

internaat
  
 -  
Een internaat voor De Ster, VTI
Tielt, Sancta Maria Ruiselede,
Regina Pacis, De
Bron en Sint-Jozefsinsituut.
1: Oude
onstraat 59, Tielt
2: Ieperstraat 32, Tielt
www.ksotr.be/internaat
www.tielt.be
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CENTRA VOOR
BEGELEIDING
! T
Centrum voor
Leerlingenbegeleiding
Gemeenschapsonderwijs Tielt
67 b 1, Tielt
T 051 40 23 47
www.clbgoeeklo.be

 -  

DEELTIJDS
KUNSTONDERWIJS
   

   
Lakenmarkt 4, Tielt
T 051 42 82 60

   


Lakenmarkt 3, Tielt
T 051 42 82 70

Vrij Centrum voor
Leerlingenbegeleiding Tielt
Grote Hulststraat 55, Tielt
T 051 42 66 42
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vrije tijd
ontspannen
45

Talrijke evenementen, het hele jaar door
een mooi
troeven en een rustgevende
groene omgeving … In Tielt ben je aan het
juiste adres om zalig te genieten!

stadsgids
t
stad
t tielt
tiellt 201
2017-2018
7-2018 40

EVENEMENTEN
    2017-2018:
Tieltse Europafeesten: 7, 8 en 9 juli 2017 / 6, 7 en 8 juli 2018
Feest van de Vlaamse Gemeenschap: 11 juli 2017 / 11 juli 2018
Modeloper en Open Monumentendag: 10 september 2017 / 9 september 2018
Dorpsfeesten Schuiferskapelle: 8, 9 en 10 september 2017 / 7, 8 en 9 september 2018
Autovrije Zondag: 17 september 2017 / 16 september 2018
Open Bedrijvendag: 1 oktober 2017
Wandel, loop of step mee: 11 november 2017 / 11 november 2018
Sinterklaas: 18 november 2017 / 17 november 2018
Expo Tieltse bieren en brouwerijen: 26 november - 10 december 2018
Kerstmarkt Tielt: 9 en 10 december 2017 / 8 en 9 december 2018
Kerstmarkt Schuiferskapelle: 16 en 17 december 2017 / 15 en 16 december 2018
Kerstmarkt Aarsele: 16 en 17 december 2017
Kerstcorrida: 26 december 2017 / 26 december 2018
voor inwoners op de Markt: 7 januari 2018
Carnaval met stoet: 4 maart 2018
Window Fashion Days: 10 en 11 maart 2018
Jeugdboekenmaand: maart 2018
Start Dwars door Vlaanderen voor dames: 28 maart 2018
Buitenspeeldag: april 2018
Erfgoeddag: 22 april 2018
Tielt Zomert: alle zomerse evenementen tussen midden juni en eind september:
Tielt Wintert: alle winterse evenementen tussen 1 december en 31 januari:
Niet alleen de eigen stadsdiensten maar ook de talrijke dynamische Tieltse verenigingen zorgen voor sfeer en
ambiance in de stad. Kijk naar een recent en handig overzicht op
Meer info bij de dienst Toerisme, Evenementen en Lokale Economie.

www.tielt.be
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KERMISSEN
TIELT
Pinksterkermis: 2, 3 en 4 juni 2017 / 18, 19 en 20 mei 2018
13 t.e.m. 20 augustus 2017 / 12 t.e.m. 19 augustus 2018
Septemberkermis: 22, 23 en 24 september 2017 / 28, 29 en 30 september 2018

AARSELE
Augustuskermis: 6 augustus 2017 / 5 augustus 2018
Novemberkermis: 5 november 2017 / 11 november 2018

KANEGEM
Junikermis: 25 juni 2017 / 24 juni 2018
Oktoberkermis: 1 oktober 2018 / 7 oktober 2018

SCHUIFERSKAPELLE
Junikermis: 25 juni 2017 / 24 juni 2018
Oktoberkermis: 1 oktober 2018 / 7 oktober 2018

Meer info bij de dienst Toerisme, Evenementen en Lokale Economie.

MARKTEN
Wekelijkse donderdagmarkt: donderdag 8u00 - 13u00, Sportlaan
Wekelijkse boerenmarkt: zaterdag 14u00 - 16u30, Markt

Meer info bij de dienst Secretariaat.
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INFRASTRUCTUUR
Stad Tielt wenst de
van
die plaatsvinden op het grondgebied Tielt
te
ondersteunen en wenst het verenigingsleven ten volle te ondersteunen. Stad Tielt beschikt daarom over een ruim
aanbod aan socio-culturele infrastructuur die verhuurd wordt aan diverse organisatoren. Wie hierover meer info
wenst of deze infrastructuur wenst te reserveren, kan contact opnemen met de Onthaalbalie.

cc gildhof
Sint-Michielstraat 9, Tielt

europahal

parochiezaal annex
oud-gemeentehuis
kanegem
Kanegem-dorp 4, Kanegem

Generaal Maczekplein 5, Tielt

club 77
oc aarsele

Henri D’Hontstraat 42, Schuiferskapelle

Schoolstraat 1, Aarsele

oud-gemeentehuis
aarsele

buurthuis dierdonk/
koersplein
Zwartegevelstraat 66, Tielt

Aarselestraat 4, Aarsele

www.tielt.be
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SPORTVERENIGINGEN
Tielt telt meer dan 300 verenigingen en is in vergelijking met soortgelijke steden hierin een buitenbeentje.
Alle socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen zorgen samen met de stadsdiensten voor een zeer ruim
In Tielt hoef je je zeker niet te vervelen, kan je jezelf verder ontplooien of kan je je steentje
bijdragen aan een aangenaam en sfeervol Tielt.
Het verenigingsleven in Tielt groeit en bloeit en is aldus een dynamisch gegeven. Een recent overzicht van
alle socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen vind je op de stadswebsite
> Ontspannen >
Verenigingen: Cultuur / Sport / Jeugdverenigingen.
De socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen hebben zich gegroepeerd tot diverse adviesraden. Zo is er
een stedelijke raad voor cultuurbeleid, een sport- en jeugdraad. Op die manier krijgen verenigingen een stem
en geven zij mee vorm aan het beleid in Tielt. Een overzicht van deze adviesorganen vind je onder de rubriek
‘Adviesraden’.
Meer info bij de cultuur- en

SPEELTERREINEN
Zin om te
uit te waaien, naar hartenlust te spelen, met je vrienden op te trekken?
In Tielt kan je je uitleven op onderstaande speelterreinen.
Meer info bij de dienst Jeugd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alfons De Vlamyncklaan, Tielt
Den Treurniet, Tielt
Dierdonk, Zwarte Gevelstraat, Tielt
Europawijk, Gross Geraulaan, Tielt
Europawijk, Jozef Baertstraat, Tielt
Feestwegel, P. Simonstraat, Tielt
Keidamstraat, Tielt
L. Deboplein, Tielt
Magdalena Huysstraat 13, Tielt
Poelberg, Tielt
Ronceval, Hazelaarkouter, Tielt
Saleestraat, Tielt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sint Jozefsplein, Oude Piemstraat, Tielt
Speelbos, Burggraaf Vande Vyverelaan 92, Tielt
Speelweide, Ontvangerstraat, Tielt
Watewy, Hondstraat, Tielt
Watewy Skateterrein, Hondstraat, Tielt
OC Aarsele, Schoolstraat 1, Aarsele
Wijk ’t Hoge, Aarsele
De Zonneblomme, Sint Bavostraat, Kanegem
Ten Broucken, Kanegem
Brouwerijstraat, Schuiferskapelle
Wijk Drie Wilgen, Schuiferskapelle

stadsgids stad tielt 2017-2018

BUURTSUBSIDIES
Een straat is meer dan een opeenvolging van huizen. Een buurt herbergt zoveel meer dan voorgevels. Een wijk
maar door haar bewoners. Een goed contact met buren zorgt voor een hoge levenskwaliteit. Stad Tielt wenst
te ondersteunen met een
bijdrage. De subsidie kan je op
gemeenschapsvormende
eenvoudige wijze aanvragen.

  

  ?

 

Alle
die plaatsvinden op grondgebied Tielt
en die het bevorderen van sociale contacten tussen
buurtbewoners nastreven, komen in aanmerking voor
een buurtsubsidie. Denk maar aan een nieuwjaarseen straatbarbecue, een wijkfeest …
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
• Een buurt bestaat uit één straat of een aantal
straten of pleinen die
met elkaar
verbonden zijn.
• De
dient voor iedereen uit de straat
of buurt toegankelijk te zijn al dan niet tegen
betaling van een
prijs.
• De eventuele opbrengst van de
dient
besteed te worden aan een
dat het
welzijn van de buurtbewoners bevordert en kan
ingezet worden voor een volgende

  

 ?

Voor het verkrijgen van de buurtsubsidie komen deze
aanvragers in aanmerking:
• Minstens twee
(privépersonen)
in de straat, buurt of wijk
(geograﬁsch aaneengesloten gebied) in Tielt.
• Een Tieltse vereniging met een aantoonbare link
met een Tieltse buurt.
Van dezelfde aanvragers kan voor dezelfde buurt één
keer per jaar een aanvraag ingediend worden.

 

 ?

Minstens één maand voor aanvang van de
dien je je aanvraag in te dienen. Plan je
dus een
op 15 augustus, dan dient de
de aanvraag ten laatste op 15 juli
ontvangen te hebben.



 ?

Dit kan ofwel per post naar Stadsbestuur Tielt, Markt
13, 8700 Tielt of via een digitaal aanvraagformulier
op
met de vermelding van de volgende
gegevens:
• Naam en contactgegevens van de aanvragers
• Rekeningnummer
• Info over de
• datum, plaats en uur van de
• omschrijving van de
• overzicht van de straten
• het aantal wooneenheden dat wordt
uitgenodigd
De
behandelt je aanvraag en toetst
de
af aan de voorwaarden van het reglement. Het college van burgemeester en schepenen
keurt na advies van de dienst de subsidie goed. De
aanvrager wordt
op de hoogte gebracht en
krijgt de verdere info mee rond de uitbetaling van de
mee opgestuurd
subsidie. Eveneens wordt een
die kan uitgehangen worden
de

   
Indien je buurt, straat of wijk 20 of meer wooneenheden (aantal huisnummers) telt, dan ontvang je een
subsidie van 125 euro. Zijn dit er minder dan 20, dan
ontvang je een subsidie van 65 euro. De uitbetaling
vindt plaats na verloop van de
Hiervoor dien
je een schuldvordering te ondertekenen en de bewijsstukken van de uitgaven hieraan toe te voegen. Het is
ook
om een foto van jullie
te ontvangen.
of op
Meer info bij de cultuur- en
> Ontspannen > Zelf organiseren >
Subsidiereglement voor gemeenschapsvormende

www.tielt.be
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TOERISME
Tielt ligt in het zuiden van het Brugse Ommeland
en op een boogscheut van de Leiestreek. Onze stad
is dé uitvalsbasis voor een leuk uitje of een korte
gezelligheid en verrijking zijn de
uitgangspunten van een bezoek in Tielt. Ga voor een
ervaring, een ontspannende belevenis
en handenvol charme.

    

   

Tielt ademt geschiedenis! En dat voel je
ongetwijfeld
een stadswandeling. Volg de
TagTagCity-wandeling (zie volgende pagina) of
de Erfgoedwandeling ‘Op zoek naar sporen van
toonaangevende families en Poolse troepen’.
In de bijhorende brochure krijg je meer info over de
mooiste en belangrijkste monumenten van de stad:
de Hallentoren, Huis Mulle de Terschueren, de
Minderbroederskerk, de Sint-Pieterskerk, het Stadhuis
met Alexianenplein, de drie standbeelden op de Markt
(Baljuw Spierinck, Tanneke Sconynckx en Olivier de
Duivel) …

      
De groene omgeving nodigt uit om heerlijk te
wandelen en te
in open landschappen, langs
gezellige rustadresjes en kindvriendelijke stopplaatsen.
Ontdek het
het Poelbergwandelpad, het
Meikensbospad, de West- en Oosthoekwandeling in
Kanegem …



Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol als hoofdkwarer van het Vierde Duitse Leger. Tieltenaars
voelden zich niet meer thuis in hun eigen stad.
Uniek fotomateriaal, een interaceve audiomaquee,
een documentaire ﬁlm en historische objecten brengen
het verhaal welke rechtstreekse impact de Eerste
Wereldoorlog had op Tielt. Gras te bezoeken op
woensdag en zondag 14u00 - 17u00.

     

Volledig naar de wens van jouw favoriete gezelschap,
kan je een groepsarrangement boeken. Het gaat
om begeleide wandelingen rond diverse thema’s:
Tieltse highlights, Tielt in WO I, In de voetsporen van
Generaal Maczek, Kanegem Bloemendorp,
Poelbervertellingen …


Ook als het minder mooi weer is, kan je kennismaken
met Tielt. Bezoek daarom het bezoekerscentrum op
de Poelbergsite en de Belevingsruimte ‘Tielt in WO I’
in het koetshuis van Huis Mulle de Terschueren.
BELEVINGSRUIMTE ‘TIELT IN WO I’
Huis Mulle de Terschueren, Ieperstraat 42, Tielt
T 051 42 81 11 Tielt speelde ongewild in de duistere periode van de

www.tielt.be

POELBERGSITE
Poelberg 1, Tielt
Het voormalig plaelandsschooltje annex klooster van
de Poelberg kreeg een toerissche herbestemming en
werd uitgebouw tot een rust- en recreaepunt.
Gelegen op het mooiste stukje Tielt te midden talrijke
ﬁetsen wandelroutes, is de Poelbergsite een aangename
stopplaats om eventjes te verpozen en te genieten van
het prachge uitzicht. Het bezoekerscentrum over het
schoolleven en landschap van weleer, biedt een speelse
en kindvriendelijke blik op de geschiedenis van het
gebied. Met panoramisch uitkijkpunt, picknickluifel,
sanitair blok, toerissch infopunt en brasserie.
Meer info bij de dienst Toerisme, Evenementen en
Lokale Economie.
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DE TIELTSE CADEAUBON
Je ontvangt bij aankoop een overzicht van meer dan
50 handelszaken waar je met de Tieltse cadeaubon
kan betalen. De bonnen zijn 1,5 jaar geldig; de vervaldag wordt bij aankoop meegedeeld.
Handig, niet? Surf naar
voor de meest
actuele deelnemerslijst!

Maak het jezelf gemakkelijk én doe je familie en
vrienden een groot plezier: schenk hun een Tieltse
cadeaubon! Deze kan je kopen aan de Onthaalbalie
van het stadhuis. Er zijn bonnen verkrijgbaar van
10 en 25 euro, waarmee je je eigen combinaes kan
maken. Wens je 50 euro te schenken? Dan kan je
kiezen voor 2 bonnen van 25 euro of 5 van 10 euro.

Meer info bij de Onthaalbalie.

De Tieltse CADEAUBON
Uw origineel geschenk!

CADEAUB

ON
€25

€10

UBON

CADEA

Met steun van:

49

stadsgids stad tielt 2017-2018

afvalbeheer
55

Alle
over het voorkomen,
sorteren, inzamelen en verwerken
van huishoudelijk afval in Tielt en haar
deelgemeenten.

stadsgids stad tielt 2017-2018 50

VOORKOMEN

SORTEREN

Het stedelijk afvalbeleid is gericht op het voorkomen
van afvalstoﬀen. Je kan hieraan meewerken door
zoveel mogelijk verpakkingsafval te vermijden, onder
meer door het gebruik van glazen staegeld ﬂessen,
aankopen van onverpakte groenten en fruit (in bulk)
enzovoort. Zelf composteren van groente-, fruit- en
tuinafval verkleint eveneens de afvalberg. De stad
biedt hiervoor allerlei compostmateriaal aan, zoals
compostvaten, compostbakken, aanbouwmodule
compostbak en beluchngsstokken. De meest recente
prijzen zijn te vinden op www.elt.be > Wonen > Afval
en containerpark > Afval voorkomen > Composteren.
Wens je hulp bij het composteren? Contacteer
dan de stedelijke compostmeester via de dienst
Milieu.

      
       
  :

      
   



In de Tenhovestraat bevindt zich naast het recyclagepark de
voor thuiscompostering.
Elke eerste zaterdag van de maand (van maart tot
oktober) is er van 9u30 tot 11u30 een compostmeester aanwezig om je te helpen bij het starten of verbeteren van jouw eigen composthoekje. Naast diverse
systemen om zelf compost te maken, wordt ook het
gebruik van compost in de eigen tuin gedemonstreerd.


Deken Darraslaan 58, Tielt - T 051 24 49 14
(adressen en contactgegevens)
De actuele
vind je steeds op www.dekringwinkelmidwest.be.
Beschik je over afgedankte maar nog bruikbare goederen? Een telefoontje naar de Kringwinkel volstaat.
Jouw overbodige herbruikbare spullen worden
aan huis opgehaald. Na een eventuele opknapbeurt
worden ze tegen gereduceerde prijzen aangeboden in
de Kringwinkel. Je vindt er meubels, elektrische apparaten, borden,
en pannen, speelgoed,
en nog veel meer.
www.tielt.be

PLASTIC FLESSEN EN FLACONS , METALEN
VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS
Deze worden in de blauwe PMD-zak om de 14 dagen
ingezameld. De kostprijs van de zakken en de verkooppunten zijn te vinden op
ophaling/verkooppunten-zakken.
PAPIER EN KARTON
Dient aangeboden te worden in kartonnen dozen of
samengebonden met natuurtouw. Deze
wordt
om de 4 weken ingezameld.
GROENOPHALING (betalend)
Wil je gebruik maken van een
ophaling
van jouw tuinafval aan huis, dan kan je een groencontainer aankopen. Deze dienst is betalend. Voor meer
kan je contact opnemen met IVIO:
T 051 31 17 96 of info@ivio.be.

     
    
  :
GLAS
Dienst gescheiden te worden in wit en gekleurd glas.
Enkel bol glas (ﬂessen, ﬂacons en bokalen) hoort thuis
in de glascontainers. Het moet uitgespoeld zijn en
ontdaan van doppen of deksels.
Met vlak glas kan je terecht op het recyclagepark.
Een overzicht van de locaes van de glasbollen in Tielt
is te vinden op hp://www.ivio.be/nl/afvalbrengpunten/
overzicht-brengpunten.
Houd de sites van de glasbollen netjes. Sluikstorten
is immers straaar! Denk ook aan burenlawaai: gooi
geen glas in de bollen na 20u00 ‘s avonds en vóór
8u00 ‘s morgens.
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GEMENGD TUINAFVAL
Tuinafval dient zuiver aangeboden te worden: geen
ijzerdraad …
Het tuinafval wordt ingezameld op volgende
in Aarsele: Schoolstraat / in Kanegem: Nagelstraat / in
Schuiferskapelle: Kapelleweg.
Meer info vind je op
> Wonen > Afval en
containerpark > Afvalinzameling en recyclagepark.
TEXTIEL
Op verschillende plaatsen in Tielt staan texelcontainers, onder meer op het recyclagepark.
Meer info: hp://www.ivio.be/nl/afvalbrengpunten/
overzicht-brengpunten.

 

 

De ingang van het intercommunale recyclagepark is
sinds 23 juni 2017 verplaatst naar de Bosakkerstraat
te Tielt. Deze maatregel werd genomen als oplossing
voor de ﬁlevorming in de Tenhovestraat, waar zich
voorheen de ingang bevond.
Maandag: 14u00 - 16u45
Dinsdag: 14u00 - 18u45
Woensdag: 14u00 - 17u45
Donderdag: gesloten
Vrijdag: 9u30 - 17u45
Zaterdag: 9u30 - 15u45
Zondag: gesloten
Indien je het recyclagepark bezoekt, dien je jouw
elektronische identeitskaart voor te leggen.
Enkel inwoners van het IVIO-werkingsgebied (Ardooie,
Izegem, Piem, Ingelmunster, Meulebeke, Tielt,
Ruislede, Dentergem, Ledegem, Lendelede en
Oostrozebeke) krijgen toegang tot het recyclagepark.
Handelszaken, bedrijven, verenigingen, scholen …
moeten een eTK (Elektronische ToegangsKaart)
aanvragen. Dit kan bij IVIO (T 051 31 17 96 of
info@ivio.be). Iedereen die om één of andere reden
nog geen eID hee, kan tegen betaling een eTK
aanvragen (bv. als je een huis hebt gekocht in Tielt,
maar je domicilie is nog niet verplaatst).
Sinds 2014 werd er ook een beurtensysteem ingevoerd
op het recyclagepark. Grote hoeveelheden dienen
ten laatste een half uur voor sluingsjd aangeboden
te worden. Tijdens de openingsuren is het
recyclagepark eveneens opengesteld voor het
aanbieden van bedrijfsafvalstoﬀen (kmo- en klein
ambachtelijk afval) mits betaling. Het recyclagepark
is gesloten op zon- en feestdagen.
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Het is verboden het recyclagepark te betreden buiten
de openingsuren.
achterlaten aan de poort van het recyclagepark wordt beschouwd als sluikstorten en zal
vervolgd worden.
over onder meer de toegangsmodaMeer
liteiten, de procedure voor een bezoek en de tarieven
kan geraadpleegd worden via
afvalbrengpunten/recyclageparken/reglement.

 
HUISHOUDELIJK AFVAL
Afval dat je niet kan composteren of
aanbieden, kan je meegeven met de gewone huisvuilophaling. Het afval moet aangeboden worden in de
daarvoor bestemde afvalzakken van IVIO. Dit kan
wekelijks. Je mag maximaal 3 grote zakken (60 l) of 6
kleine zakken (30 l) per ophaling aanbieden. Kleine
kmo’s en zelfstandigen dienen gebruik te maken van
speciale restafvalzakken. De kostprijs van de zakken en
de verkooppunten zijn te vinden op
be/nl/afvalophaling/verkooppunten-zakken.
GROF VUIL
Afval dat te groot is voor de gewone huisvuilzak kan
je als grof vuil aanbieden. De huis-aan-huis ophaling
gebeurt voortaan enkel nog op afroep, mits betaling.
Meer info vind je op de jaarlijkse afvalkalender of op
www.ivio.be. Je kan het grof vuil ook tegen betaling in
het recyclagepark aanbieden.
Voor bijkomende
in verband met het
aanbieden van afval
de huis-aan-huis ophaling
of op het recyclagepark kan je contact opnemen met
de afvalintercommunale IVIO:
T 051 31 17 96 of www.ivio.be.
Tielt behoort samen met Ardooie, Dentergem,
Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede,
Meulebeke, Oostrozebeke, Piem en Ruiselede tot
de intercommunale IVIO, de Intergemeentelijke
Vereniging voor Duurzaam milieubeheer voor Izegem
en Ommeland. IVIO staat in voor de inzameling van
seleceve fraces aan huis, de uitbang van
11 recyclageparken en de afzet en commercialisering
van het ingezameld afval.
IVIO - T 051 31 17 96 of info@ivio.be
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dienstverlening
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Een bondig overzicht
met
contactgegevens van
het vredegerecht,
de
de
Lokale Werkwinkel,
nutsmaatschappijen
en overheidsbedrijven.
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VREG

DE WATERGROEP

Vlaamse
voor de Elektriciteits- en Gasmarkt.
Op de website van de VREG vind
je alle gegevens omtrent de
mogelijke leveranciers van elektriciteit en gas: www.
vreg.be.

T 02 238 96 99
www.dewatergroep.be
SECTORAAL ADRES:
Roterijstraat 131, 8790 Waregem
HOOFDZETEL:
Roggelaan 2, 8500 Kortrijk

PROXIMUS
EANDIS

Proximus

EANDIS, distribuenetbeheerder
voor elektriciteit en aardgas.
Voor alle telefonische contacten
en vragen kan je terecht bij het
netcontactcenter. 64 uur per
week staan specialisten ter beschikking om antwoord
te geven op alle mogelijke energievragen.

  

    
T 078 35 35 34 - www.eandis.be
Maandag t.e.m. vrijdag: 8u00 - 20u00
Zaterdag: 9u00 - 13u00
• Vragen over nieuwe
• Verzwaren van
verplaatsen en
vervangen van meters
• Vragen over
energiegebruik (REG)
• Vragen over betaalproblemen en budgetmeters
• Overige vragen
• Meteropname

  



GASREUK - T 0800 650 65 - 24 uur op 24, 7 dagen op 7
STORINGEN EN DEFECTEN - T 078 35 35 00 Voor doven en slechthorenden: sms-codebericht
0477 77 70 80 - 24 uur op 24, 7 dagen op 7
DEFECTE STRAATLAMPEN - T 0800 635 35 - 24 uur op
24, 7 dagen op 7 - www.straatlampen.be
OMBUDSDIENST - T 0800 600 01
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Tielt - Kortrijkstraat 29, Tielt
www.proximus.be
Maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag: 9u30 - 17u30
Dinsdag: 10u00 - 17u30
Zaterdag: 9u30 - 12u30 en 13u00 - 17u00

KLANTENDIENST - Info en bestelling van producten en
diensten. Bel
van maandag tot vrijdag van 8u00
tot 20u00 en op zaterdag van 9u00 tot 17u30 naar het
nummer: T 0800 22 800
STORINGEN OP UW LIJN - T 0800 22 700
INLICHTINGEN I.V.M FACTURATIE - T 0800 22 900

TELENET
  -  -  - 
Voor alle huishoudens: De inwoners die klant zijn
bij Telenet, kunnen bellen naar Telenet op het
nummer T 015 66 66 66 voor alle
vragen over tv,
internet en telefonie,
of
voor een modemtest. Wie wenst
klant te worden bij Telenet, kan
bellen op het nummer T 0800 66 046.
Voor alle bedrijven en overheden: T 015 33 22 66
www.telenet.be
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LOKALE
WERKWINKEL TIELT
Lakenmarkt 6, Tielt
T 051 42 79 40 - F 051 42 79 41
Maandag: 8u30 - 12u00
in de namiddag op afspraak
Dinsdag: 8u30 - 12u00 en 13u15 - 17u00
Woensdag: 8u30 - 12u00 - in de namiddag op afspraak
Donderdag: 8u30 - 12u00 - gesloten
Vrijdag: 8u30 - 12u00 - in de namiddag op afspraak
en op brugdagen gesloten om
Tijdens
16u00.
De Lokale Werkwinkel voor het Zorggebied Tielt is
een iniaef van het Forum Lokale Werkgelegenheid
en werd mogelijk gemaakt dankzij de medewerking
van de Vlaamse Gemeenschap, de VDAB , de lokale
besturen (gemeenten en OCMW ’s) van Tielt,
Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Piem,
Ruiselede en Wingene.
De werkwinkel is de plaats waar je alle
vindt die je helpen in je zoektocht naar werk, samen
werken
onder één dak. De aanwezige
nauw samen om je sneller aan een job te helpen.
Zo brengt de werkwinkel werk dichterbij. In Tielt is de
werkwinkel een samenwerking tussen VDAB (Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding),
GTB (Gespecialiseerde Trajectbepalings en -Begeleidingsdienst), het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) en de OCMW -arbeidsbegeleiding.

ALGEMENE
ADMINISTRATIE VAN
DOCUMENTATIE


 

FOD Financiën-Patrimoniumdocumentae
Opmengen & Waarderingen
Antenne Mutaes 303 Tielt
Tramstraat 50, eerste verdieping, Tielt
T 02 57 84 740 - F 02 57 98 200
meow.antenne.303@minﬁn.fed.be
Maandag t.e.m. vrijdag: 9u00 - 12u00,
namiddag op afspraak

www.tielt.be

BELASTINGEN
De algemene
van de
Fiscaliteit van de FOD Financiën
hervormde haar diensten.
Sinds 1 juli 2016 werkt men in de
niet meer per
type
vennootschapsbtw …) maar per type
Als
val je vanaf nu onder 1 van de 3
doelgroepen:
(P), kleine en middelgrote
ondernemingen (KMO) of grote ondernemingen (GO).
het voordeel dat de burger
Deze hervorming
of de onderneming centraal komt te staan, met de
van 1 dossier over alle materies heen.
Een zelfstandige of KMO kan dus vandaag voor zowel
zijn
als
voor de btw bij hetzelfde kantoor terecht. Voor de
onroerende
roerende
en
daarentegen zijn er, binnen de
Kleine en middelgrote ondernemingen,
enkele
kantoren bevoegd.

   
De adresgegevens van de
bevoegdheid vind je op
Kantoren (rechtermenu) > Kantorengids.

en hun
>

De parculieren uit Tielt dienen zich te wenden tot
Administrae van de Fiscaliteit
Gustave Vincke-Dujardinstraat 4
8000 Brugge
T 0257 84 230
p.brugge.team7@minﬁn.fed.be
Open voor publiek 9u00 - 12u00 (in juni 9u00 -15u00)
Zitdag in dienstgebouw te Tielt, Tramstraat 50,
elke 1ste en 3de donderdag (9u00-12u00) van de maand
(uitgezonderd in mei en juni).
Tijdens de aangieperiode (mei-juni) worden er
bijzondere zitdagen georganiseerd.
De kleine en middelgrote ondernemingen uit Tielt
dienen zich te wenden tot
van de Fiscaliteit
Algemene
Centrum KMO Brugge Beheer Team 6
Tramstraat 50
8700 Tielt
T 02 578 47 30
Open voor publiek elke werkdag 9u00 - 12u00
Heb je vragen hierover? Je kan steeds terecht bij het
contactcenter op T 02 572 57 57.
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VREDEGERECHT
KANTON TIELT

NMBS
Tielt
16, Tielt
T 050 30 48 23
www.nmbs.be

  
Tramstraat 48, Tielt
T 051 40 12 59 - F 051 40 71 05
Maandag t.e.m. vrijdag:
8u30 - 12u30 en 13u30 - 16u00

POSTKANTOREN TIELT
       
    
eenmalig juridisch advies. In Tielt is er
eerstelijnsbijstand (kort juridisch advies) iedere
eerste dinsdag van de maand van 14u00 - 16u00.
en tweedelijnsbijstand (bepaalde personen kunnen
geheel
of gedeeltelijke kosteloze bijstand van
een advocaat verkrijgen) elke tweede en vierde
dinsdag van de maand,
om 13u30, in het
Sociaal Huis.
In het
Predikherenrei 3, Brugge kan je
terecht voor volgende zaken:
•
maandag 10u00 - 12u00 en
donderdag 16u00 - 18u00
• Advocaat: maandag, woensdag en vrijdag 10u00
- 12u00 en dinsdag en donderdag 16u00 - 18u00
• Telefonisch advies op dinsdag en donderdag
16u00 - 18u00 op T 050 44 24 10
• Notaris: 1ste en 3de donderdag van de maand:
16u00 - 18u00



  (  2)

Ieperstraat 65, Tielt
T 022 01 23 45 - F 051 40 48 39
elt.mail@post.be
Maandag: 9u00 - 12u30 en 13u30 - 17u00
Dinsdag: 9u00 - 12u30 en 13u30 - 17u00
Woensdag: 9u00 - 12u30 en 13u30 - 18u00
Donderdag: 9u00 - 12u30 en 13u30 - 17u00
Vrijdag: 9u00 - 12u30 en 13u30 - 17u00
Zaterdag: 9u00 - 12u30
Zondag: gesloten

DE LIJN
Nieuwpoortsesteenweg 110,
Oostende - T 059 56 52 11
www.delijn.be
Infonummer dienstregeling:
T 070 220 200 - www.delijn.be
Belbus: T 059 56 52 56 (minstens twee uur op voorhand bellen)

ZIEKENHUIS TIELT
Bruggestraat 84, Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
www.sintandries.be
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Stadsbestuur Tielt

051 42 81 11
in België

Dringende

101

Lokale

051 42 84 00

Medische spoedgevallen en brandweer
apothekers

112
0903 99 000

www.apotheek.be
huisartsen
Tielt-Schuiferskapelle

051 40 22 22

Aarsele-Kanegem

051 68 99 88
070 245 245

Gasreuk

0800 650 65

Storing elektriciteit en gas

078 35 35 00
0800 635 35

Civiele bescherming
Telefonie en

1207

Tele-onthaal

106

Kinder- en jongerentelefoon

102

Vlaamse infolijn
Vlaamse kankertelefoon
Druglijn

www.tielt.be

050 81 58 41

1700
078 150 151
078 150 10 20
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